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Anunci de l'aprovació de les bases i la convocatòria de les proves selectives
per a la constitució d'una borsa de treball per a places d'auxiliars d'informació
de Turisme.
La Junta de Govern local en la sessió del dia 23 d'abril de 2018 va aprovar les
bases i la convocatòria de les proves selectives per a la constitució d'una borsa
de treball per a places d'auxiliars d'informació de Turisme, que són les que es
transcriuen literalment a continuació:
"Bases per a la formació d'una borsa de treball per a la cobertura de possibles
vacants de places d'auxiliars de turisme.
Primera. Objecte
d'auxiliars tècnics de turisme, per a la cobertura de possibles vacants que es
puguin produir.
Grup de classificació: C
Subgrup: C2
Sistema de selecció: Concurs

oposició

Jornada de treball: distribuïda de dilluns a diumenge en torns rotatius
que podrà ser realitzada en torn partit
Durada: temporal
Les funcions bàsiques seran les que estableix el Decret 66/2014 de 13 de maig
en
a continuació:
Facilitar informació sobre els recursos turístics, patrimonials, naturals del
Recollir dades sobre el nombre i tipologia de consultes realitzades a
ció dels
establiments turístics de Figueres.
promoció corresponent.
Turística .
Gestionar continguts i actualització constant de la informació i del portal
turístic www.visitfigueres.cat.
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Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant
ord amb
els procediments establerts i la normativa vigent en matèria de prevenció
de riscos laborals.
Qualsevol altra funció de caràcter similar que li sigui atribuïda.

Segona. Requisits per prendre part a les proves
Per prendre part en les proves de selecció, els/les aspirants hauran de reunir
totes i cadascuna de les condicions o requisits següents, que hauran de
complira) Tenir nacionalitat espanyola o la de qualsevol dels estats membres de la
unió europ
internacionals subscrits per la unió europea i ratificats per espanya, els sigui
definida en el tractat constitutiu de la comunitat europea.
També podran ser admesos el cònjuge, els descendents i els descendents
del cònjuge, tant dels ciutadans espanyols com dels nacionals dels altres
estats membres de la unió europea o dels estats als quals, en virtut de
tractats internacionals subscrits per la unió europea i ratificats per espanya,
els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors, qualsevol que sigui la
seva nacionalitat, sempre que els cònjuges no estiguin separats de dret i,
pel que fa als descendents, siguin menors de 21 anys o majors d'aquesta
edat però visquin a càrrec dels seus progenitors.
Així mateix, també podran presentar-se al procés de selecció les persones
tinguin permís de resi
Els/les aspirants que no tinguin nacionalitat espanyola hauran de demostrar
coneixements suficients de castellà i hauran de superar les proves
establertes amb aquesta finalitat.
b) Haver complert 16 anys el dia que acabi el termini de presentació de
sol·licituds.
c) Estar en possessió del títol de graduat en educació secundària obligatòria,
graduat escolar, formació professional de 1r grau o equivalent. En cas de
d) Posseir la capacitat funcional necessària per al desenvolupament de les
tasques de la plaça convocada.
e) No haver estat separat/da mitjançant expedient disciplinari del servei de
qualsevol de les administracions públiques, ni trobar-se inhabilitat/da per a
f) No trobara la Llei 53/1984 sobre incompatibilitats de funcionaris al servei de les
administracions públiques.
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g) Tenir coneixements de català equivalents al certificat de nivell de suficiència
de català de la Junta Permanent de català ( nivell C).

Les persones interessades en prendre part a les proves han de presentar una
instància, en la qual hauran de manifestar que coneixen i accepten aquestes
bases i reuneixen totes i cadascuna de les condicions exigides. Les instàncies,

'última publicació de
naturals. A la instància s'hi adjuntaran:
a)
països de la unió europea, o del permís de residència i treball en el cas
b) Currículum vitae.
c) Certificats i títols acreditatius dels mèrits al·legats, tant personals com
professionals.

Un cop acabat el termini de present
casa de la vila, amb indicació del lloc on es trobin exposades al públic les

La pu
terminis a efectes de possibles impugnacions o recursos.
Un cop iniciades les proves selectives, els resultats dels exercicis només es
ció.
Cinquena. Tribunal qualificador
El tribunal qualificador dels exercicis i mèrits dels aspirants es designaran
segons disposa el reglament de personal al servei de les entitats locals, aprovat
ext refós de la Llei de
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-

President: Un membre del personal laboral fix o funcionari de carrera de

-

Vocals:
- Un membre del personal laboral fix o funcionari de carrera de
-

-

Un/a vocal tècnic/a en la matèria que pot ser o no personal de la
mateixa entitat local.

Farà les funcions de secretari/ària, el/la de la corporació o un/a
funcionari/ària de carrera, amb veu però sense vot.

Podrà assistir al tribunal, amb veu però sense vot, un membre del comitè
d'empresa de l'ajuntament.
El tribunal no podrà constituir-se ni actuar sense
seus membres amb veu i vot titulars o suplents, i serà necessària la presència
en tot cas del president o del secretari.
En el cas que es produeixi un empat en les decisions del tribunal, el president
podrà fer ús del vot de qualitat per desfer-lo.
Règim Jurídic del Sector Públic.
El tribunal podrà disposar la inco
especialitats tècniques, en base a les quals col·laboraran exclusivament amb
El tribunal queda facultat per resoldre els dubtes que es presentin i prendre els
acords necessaris per al bon ordre de les proves en tot el que no preveuen
aquestes bases.
de maig, sobre indemnització per raó del
la concurrència a les sessions del Tribunal qualificador.
Sisena. Sistema de selecció
El sistema de selecció establert és el de concurs oposició. Les proves
cada són les
següents:
A) Fase prèvia:
models aprovats pel Ple del dia 2 de novembre de 2000 i al decret 161/2002,
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processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les
Estaran exempts de les proves per valorar el coneixement del català:
a)

Els aspirants que justifiquin amb els corresponents títols oficials que
tenen el nivell exigit de català. Per determinar les equivalències dels títols
permanent de català, a més del títol, i per acreditar

catalana, cal presentar un certificat expedit, a sol·licitud de la persona
interessada, expedit pel centre docent corresponent.
b)
Els aspirants que hagin participat i obtingut plaça en processos
anteriors de selecció de personal en aquest ajuntament, en què hi hagués
establerta una prova de català del mateix nivell o superior, o que hagin
superat la prova esmentada en altres processos de la mateixa oferta pública
ació.
A2) Prova de coneixements de llengua castellana: els coneixements de la
tinguin la nacionalitat espanyola.
La prova de coneixements de la llengua castellana consistirà en mantenir una
conversa, amb els/les assessors/ores que el tribunal de selecció nomeni, de
Restaran exempts de realitzar aquesta prova els aspirants que hagin presentat,
juntament amb la instància sol·licitant prendre part en el procés de selecció,

Diploma de nivell superio

Aquestes dues proves es valoraran, cadascuna, com a apte o no apte.
Ambdues són obligatòries i eliminatòries, quedant exclosos/es del procés de
degudament acreditats, no obtinguin la qualificació d'aptes en alguna
es dues proves.

Consistirà en la superació de les següents proves:
B.1) Primer exercici: Coneixements de la llengua anglesa. Consistirà en
efectuar una prova específica, oral i escrita, per tal d'acreditar un coneixement
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de la llengua anglesa equivalent al Nivell B2. del MECR o First Certificate.
Aquesta prova serà efectuada per un tècnic/a en idiomes.
B.2) Segon exercici: Coneixements de la llengua francesa. Consistirà en
efectuar una prova específica oral i escrita, per tal d'acreditar un coneixement
de la llengua francesa equivalent al Nivell B2 o DELF. Aquesta prova serà
efectuada per un tècnic/a en idiomes.

Aquests exercicis seran qualificats de 0 a 10 punts. Els aspirants que no
obtinguin la puntuació mínima de 5 punts a cadascú dels idiomes seran
desqualificats.
B.3) Entrevista personal:
Aquest exercici consisteix en mantenir una entrevista amb el Tribunal sobre:
coneixements turístics del municipi de Figueres i comarques gironines,
qüestions relacionades amb les funcions a desenvolupar, currículum i
expectatives professionals de l'aspirant, i es podrà efectuar també preguntes
sobre el nivell de formació.
La qualificació serà de 0 a 5 punts i la durada la fixarà el tribunal.
C) Fase de concurs:
Consistirà en la valoració dels mèrits al·legats i acreditats documentalment de
forma fefaent pels/per les aspirants. No es tindran en compte aquells mèrits
que no s'acreditin a través de documentació original o còpies compulsades.
següents:
1. Per serveis prestats:
A l'administració pública, desenvolupant les funcions d'auxiliar d'Informació
turística , 0,30 punt per mes, fins un màxim de 2 punts
En empreses privades, en un lloc de treball d'atenció al públic, 0,10 punts
per mes treballat, fins un màxim d'1 punt
2. Pel coneixement d'idiomes estrangers diferents del francès i l'anglès:
Alemany, Rus, Xinès, Italià... amb els certificat oficials corresponents, fins un
màxim d'1 punt per idioma, i fins un màxim de 2 punts en total, d'acord amb el
barem següent:
Pel coneixement intermedi d'una llengua estrangera B2: 0,50 punts
Pel coneixement suficiència d'una llengua estrangera C1: 1 punt
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Pel coneixement d'un nivell Superior d'una llengua estrangera C2 . 1,50
punts
3. Per haver realitzat els cursos o titulacions següents:
Per tenir la titulació de diplomat en Turisme, TEAT, Grau Superior en
Comercialització Turística. 0,75 punts
Per haver cursat i aprovat el 4art curs de grau de Turisme 0,75 punts
Per tenir la titulació de grau de turisme 1 punt
Es valorarà únicament el nivell o titulació superior i només es puntuarà una
titulació.
La puntuació màxima que es podrà obtenir a la fase de concurs serà de 5
punts.
La puntuació obtinguda a la fase de concurs en cap cas s'aplicarà per superar
la fase d'oposició.
Setena. Actuació dels /de les aspirants
Al començament de cada exercici, els/les aspirants seran cridats en crida única
en el dia i el lloc de es determini. Seran exclosos aquells aspirants que no
compareguin, llevat dels casos degudament justificats i apreciats lliurement pel
tribunal.
no
puguin fer de forma simultània.
En qualsevol moment el tribunal podrà requerir els aspirants perquè acreditin la
seva personalitat.
Vuitena. Disposicions de caràcter general.
El resultat final de la fase d'oposició serà el resultant de sumar les puntuacions
obtingudes en cadascuna de les proves.
Al final de cadascuna de les fases del procediment de selecció el tribunal farà
públiques les qualificacions obtingudes. Aquells/elles aspirants que no superin
la puntuació mínima per superar la fase obtindran la qualificació de no
aprovats/ades i quedaran eliminats/ades del procés selectiu.
valoració de mèrits de la fase de concurs. El tribunal no tindrà en compte
aquells mèrits que no hagin estat degudament acreditats pels/per les aspirants
mitjançant aportació del document original o fotocòpia compulsada. El resultat
final del concurs oposició i la classificació final dels/de les aspirants que no
hagin estat eliminats/ades vindran determinats per la suma de les puntuacions
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en el concurs podrà utilitzarEl compliment de les condicions i requisits exigits per poder participar en el
termini de presentació de sol·licituds i mantenir-se fins a la data del
nomenament com a funcionaris/àries de carrera o la contractació laboral. No
obstant això, si durant el desenvolupament de les fases del procés selectiu, el
tribunal considerés que existeixen raons suficients per fer-ho, podrà demanar
que els/les aspirants acreditin el compliment de totes o alguna de les
condicions i requisits exigits per prendre-hi part i determinar la continuació o
Novena. Borsa de treball.
Els/les aspirants que hagin obtingut la puntuació mínima per superar el procés
s
per al seu nomenament com a funcionaris interins o per a la seva contractació
en règim laboral temporal per a llocs de treball de la mateixa categoria, en el
termini de dos anys, a comptar des de la data de finalització del procés selectiu.
contractacions o nomenaments pels que calgui una selecció o requisits
personals diferents.
Les persones inscrites a la borsa de treball quedaran ordenades per ordre de la
puntuació obtinguda en el procés selectiu. En cas que es generin dues borses
de treball per a la mateixa categoria de llocs de treball com a conseqüència de
la realització de proves consecutives, tindran preferència les borses de treball
més antigues sobre les més recents.
Les persones que hagin ocupat una de les vacants temporals des de la borsa
de treball, un cop acabat el contracte o el nomenament corresponent i sempre
que la borsa de treball continuï vigent, seran inscrites de nou a la borsa de
treball amb la mateixa posició que varen obtenir en les proves selectives.
Les persones inscrites a la borsa de treball que renunciïn a ocupar algun lloc
rsa.
En cas que la vacant que es produeixi sigui de personal funcionari i l'aspirant
no reuneixi les requisits per ser-ho, es procedirà a oferir-se la vacant a la
següent persona de la borsa de treball, mantenint la primera el seu lloc per a
possibles contractacions de personal laboral.
Tot això, d'acord amb el que estableixen les bases generals de funcionament
de les borses de treball de l'Ajuntament publicades al Butlletí Oficial de la
Província de Girona número 56, de 21 de març de 2014.
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Desena. Incompatibilitats
estat destinat/ada, que poden ser exercides en qualsevol dependència de
d'incompatibilitats en el sector públic, en compliment de la qual l'aspirant, abans
d'incorporar-se al servei de la corporació, haurà d'efectuar una declaració
d'activitats i, si s'escau, sol·licitar la compatibilitat amb el formulari que li
facilitarà la corporació, o exercir, altrament, l'opció prevista a l'article 10 de la
Llei 53/1984 de 26 de desembre, a l'article 10 de la Llei 21/1987, de 26
novembre i a l'article 337 del decret 214/1990.

Onzena. Incidències i recursos
Contra les llistes definitives d'admesos/es i exclosos/es, la contractació del
personal laboral, i així com contra les resolucions que declaren no superat el
període de prova, podran interposar-se potestativament recurs de reposició,
de la data de notificació de la present resolució. Si es fa això, no podrà
interposar-se recurs contenciós administratiu fins que el recurs de reposició
Transcorregut un mes sense que es notifiqui la seva resolució,
recurs desestimat per silenci administratiu i es podrà interposar recurs
contenciós administratiu, davant el jutjat del contenciós administratiu de Girona,
en el termini de 2 mesos a comptar des de la data de notificació expressa o en
el termini de sis mesos comptats des del següent a aquell en que es produeixi
la desestimació per silenci.
Per altra banda, el recurs contenciós administratiu podrà interposar-se
interposar aquest recurs serà de dos mesos comptats des del dia següent al de
la notificació de la resolució impugnada, sens perjudici que pugui exercitar-se,
En el cas dels empleats/ades laborals es podrà presentar reclamació prèvia
procediment laboral.
Contra els actes i resolucions dels tribunals qualificadors, en tant que es tracta
presidència de la corporació, podrà
interposar-
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El tribunal està facultat per resoldre els dubtes o discrepàncies que sorgeixin
referents a aquestes bases i al desenvolupament del procés selectiu, i per
prendre els acords necessaris pel seu bon ordre i desenvolupament.
Dotzena. Legislació subsidiària
Les presents bases i convocatòria poden ser impugnades de conformitat amb
comú de les administracions públiques.
Contra la convocatòria i les seves bases, que esgoten la via administrativa, es
pot interposar pels interessats un recurs de reposició en el termi
davant el Jutjat Contenciós Administratiu a partir del dia següent al de la
publicació del seu anunci al DOGC (article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa).

dels Treballadors i legislació laboral de desenvolupament; el Decret legislatiu
el Reglament del personal al servei de les entitats locals; el Decret 161/2002,
processos de selecció de personal i provisió de llocs de treball de les
administracions públiques de Catalunya; Reial Decret 896/1991, de 7 de juny,
pel
règim local, i Text Ref
"

alcaldessa presidenta
[Firma01-01]
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DILIGÈNCIA: Fixat al tauler d'anuncis el dia que signo aquesta diligència. En
dono fe.
La secretària accidental
[Firma02-01]
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