ÒRGAN

REFERÈNCIA

Anunci

Serveis Econòmics i Generals

RRHH2022000100

Codi Segur de Verificació: 6f7d543c-80c8-47dd-89f1-7d803ebd4853
Origen: Administració
Identificador document original: 2682458
Data d'impressió: 12/05/2022 08:47:22
Pàgina 1 de 13

SIGNATURES

Ì6f7d543c-80c8-47dd-89f1-7d803ebdÇPU<Î

DOCUMENT

1.- Agnès Lladó Saus (SIG), 06/05/2022 14:48

Expedient RRHH2022000100
ANUNCI
Anunci de la convocatòria d'una plaça d'administratiu per promoció
interna
Anunci de les bases reguladores de la convocatòria pública del procés de
selecció per cobrir de forma definitiva una plaça d’administratiu, vacant a la
plantilla de l’Ajuntament de Figueres, reservada a promoció interna.
L’Alcaldia Presidència per decret núm. 2022LLDC002931 va aprovar les bases
reguladores de la convocatòria pública del procés selectiu per cobrir de forma
definitiva una plaça d’administratiu, vacant a la plantilla de l’Ajuntament de
Figueres, per promoció interna.
BASES I CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA
COBERTURA D’UNA PLAÇA D’ADMINISTRATIU, D'ADMINISTRACIÓ
GENERAL, REFERENT A L’OFERTA PÚBLICA 2019, PER CONCURS
OPOSICIÓ I RESERVADA A PROMOCIÓ INTERNA.
Primera. Objecte
L’objecte d’aquestes bases és la cobertura d’una plaça d’administratiu/va,
escala d’administració general i subescala administratiu, en règim de funcionari
de carrera, reservada a promoció interna, pel sistema de concurs oposició, grup
de classificació C, subgrup C1 i nivell de complement de destinació 20.

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Les funcions a desenvolupar del lloc de treball són les establertes en la fitxa 77
del Catàleg de llocs de treball del 2012, següents:
Funcions:
 Atendre al públic presencialment i telefònica, realitzant les gestions que
aquesta atenció requereixi i informant sobre aquelles qüestions per les
quals està facultat/ada i/o derivant cap a l’àmbit o persona que
correspongui.
 Fer-se càrrec de la tramitació i seguiment dels expedients administratius
que es porten des de l’àmbit, així com dels contactes amb tercers que
aquests requereixen.
 Realitzar tasques de suport als tècnics/ques recercant informació i
col·laborant en el seu tractament.
 Recopilar els antecedents documentals i obtenir la informació necessària
per a l’execució dels tràmits o expedients econòmics i/o administratius de la
unitat.
Document electrònic. Autenticitat i integritat verificables a www.figueres.cat/validador
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 Classificar i arxivar tot tipus de documentació de l’àmbit.
 Realitzar tasques de suport administratiu bàsic fent ús de les aplicacions
informàtiques, elaborant i mantenint actualitzades les base de dades
donant resposta a les necessitats de l'àmbit.
 Assistir i participar en els actes públics, comissions, reunions o grups de
treball als quals sigui designat/ada assumint el rol que li sigui requerit.
 Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant
adequadament els equips relacionats amb la seva activitat, d'acord amb els
procediments establerts i la normativa vigent en matèria de prevenció de
riscos laborals.
 I d’altres que, amb caràcter general, li siguin atribuïdes segons la seva
categoria.
Segona. Condicions dels aspirants
Per poder prendre part en el procés selectiu, els/les aspirants hauran de reunir
tots i cadascun dels requisits en la data de finalització del termini de
presentació d instàncies i mantenir-se el dia d’inici de la prestació de serveis.
Els requisits són els següents:
a) Ser funcionari/ària de carrera o personal laboral fix d’una plaça
enquadrada en el grup C, subgrup C2, d’escala d’administració general,
subescala auxiliar de l’Ajuntament de Figueres, amb una antiguitat
mínima de dos anys de servei actiu en l’inferior subgrup de classificació
professional al de la plaça convocada.

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

b) De conformitat amb allò establert a l'article 100.c) del Decret 214/1990
de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de
les entitats locals, caldrà que estigui en alguna de les situacions
administratives següents: servei actiu, serveis especials o servei en
comunitats autònomes, o serveis en altres administracions.
c) Estar en possessió del títol de Batxillerat, formació professional de 2n
grau o una altra equivalent. En cas de presentació d’altres títols
equivalents, l’aspirant haurà d’aportar un certificat oficial de
l’equivalència de les titulacions presentades. Aquestes titulacions es
podran substituir per disposar d'una antiguitat de 10 anys en un cos del
grup C2, o de 5 anys i la superació del Curs específic per als funcionaris
locals d’accés al grup C1 al qual s hagi accedit per criteris objectius,
expedit per un organisme públic competent.
d) Posseir la capacitat funcional per a realitzar les tasques pròpies del lloc
de treball a proveir, que s'entén referida al fet de no patir cap malaltia o
incapacitat física o psíquica que impedeixi l’exercici de les funcions
pròpies del lloc de treball a proveir.
Document electrònic. Autenticitat i integritat verificables a www.figueres.cat/validador
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e) No haver estat separades mitjançant expedient disciplinari del servei de
qualsevol de les Administracions publiques o dels òrgans constitucionals
o estatutaris de les Comunitats Autònomes, ni estar inhabilitada
absolutament o especialment per a l ocupació de càrrecs públics per
resolució judicial o per a exercir funcions similars a les que es
desenvolupaven. En el cas de ser nacional d’un altre Estat, no trobar-se
inhabilitada o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció
disciplinaria o equivalent que impedeixi, en el seu Estat, en els mateixos
termes a l accés a l ocupació pública.
f) Posseir el certificat de coneixements de nivell suficiència de català C1
de la Secretaria de Política Ling ística o alguna de les titulacions
equivalents d’acord amb el ecret 1 2/2001, de 2 de maig, sobre
avaluació i certificació de coneixements de català, i l’ rdre CP
1/200 de 12 de novembre, sobre els títols, diplomes i certificats
equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de
Política Ling ística modificada parcialment per la CP/233/2010 de 12
d’abril. Així mateix, és d’aplicació el ecret 1 1/2002, d’11 de juny, sobre
l’acreditació del coneixement del català i l’aranès en els processos de
selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les
administracions públiques de Catalunya.
Resten exemptes de realitzar la prova de coneixements de la llengua
castellana o catalana:
- Les persones candidates que hagin participat i obtingut plaça/lloc de
treball en convocatòries anteriors de selecció de personal de
l’Ajuntament de Figueres en què hi hagués establerta una prova de
català del mateix nivell o superior a l’exigit a la convocatòria, dins dels
dos anys anteriors a la finalit ació del termini de presentació
d’instàncies.
Aquesta circumstància haurà de ser al legada a la instància indicant el
procés de selecció en que van superar la prova.

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

g) No estar afectada per cap dels motius d’incompatibilitat continguts en la
Llei 3/1
, de 2 de desembre, d’incompatibilitats del personal al
servei de les administracions públiques.
Tercera. Forma i termini de presentació d’instàncies
Un cop aprovades les presents bases, seran publicades íntegrament juntament
amb la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOP) i en el
tauler d’edictes electrònic municipal, i un anunci extractat de la convocatòria al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) i al Butlletí ficial de l’Estat
(BOE), obrint-se un termini de vint dies hàbils per a la presentació d’instàncies
(segons model d'instància normalitzada, en la qual manifesten que
coneixen i accepten aquestes bases i reuneixen totes i cadascuna de les
condicions exigides per participar en el procés selectiu), a partir de
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l’endemà de la publicació de l’extracte de l’anunci de convocatòria al
Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

iari

Els successius anuncis de la convocatòria i del procés de selecció es faran
públics al tauler d'edictes electrònic municipal (www.figueres.cat/tauler)
Així mateix complementàriament i per donar major difusió es podran publicar en
l'apartat
de
recursos
humans
de
la
web
municipal
(www.figueres.cat/recursoshumans).
Les instàncies, es dirigiran a l’Alcaldia Presidència de l Ajuntament de Figueres
i es presentaran preferentment al Registre general electrònic d’aquest
Ajuntament o en qualsevol altra forma de les que estableix l’article 1 . de la
Llei 3 /201 , d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.
Els aspirants que presentin la sol·licitud mitjançant les altres formes previstes a
la normativa vigent Correus, correu interadministratiu, etc. hauran d’enviar un
justificant escanejat de la presentació de la sol licitud a l’adreça de correu
electrònic seleccionsrrhh@figueres.org, com a màxim l’últim dia del termini
de presentació.
A més de l'instància normalitzada en la qual es manifesta conèixer i acceptar
les bases i que es reuneixen totes i cadascuna de les condicions exigides per
participar en el procés selectiu, els aspirants han d’adjuntar:
-

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

-

Currículum vitae
Fotocòpia del DNI o document anàleg identificatiu.
Fotocòpia de la titulació acadèmica oficial exigida per a l’accés al procés
selectiu.
Fotocòpia del certificat de nivell de suficiència de català (nivell C1)
Llistat ordenat de mèrits juntament amb la documentació acreditativa a
valorar en la fase de concurs. (en cas que la instància es presenti
electrònicament els documents acreditatius que s'aportin hauran de tenir
format PDF)

La instància normalitzada de participació està disponible a l'apartat de
recursos
humans
de
la
web
municipal
(www.figueres.cat/recursoshumans).
Amb la formalització i presentació de la sol·licitud l’aspirant dona el seu
consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són
necessàries per prendre part en la convocatòria i per a la resta de la tramitació
del procés selectiu, d’acord amb la normativa vigent.
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Quarta. Llistat d’admesos/es i exclosos/es
n cop acabat el termini de presentació d’instàncies, l’Alcaldia-Presidència o
regidoria delegada, en el termini màxim d’un mes, dictarà resolució declarant
aprovada la llista d’admesos i exclosos, la qual es publicarà mitjançant
exposició al tauler d’anuncis electrònic de la corporació. En la mateixa resolució
s’indicarà la composició del tribunal i el lloc, la data i l’hora del començament
dels exercicis.
Les persones aspirants disposaran d’un termini de deu dies a partir de
l’endemà de la publicació de la resolució indicada per esmenar els defectes de
la sol·licitud inicial. Les persones que figurin en aquesta llista provisional i no
esmenin dins d’aquest termini el defecte imputable a ells que hagi motivat la
seva exclusió, es considera que desisteixen de la seva petició. Si no s’hi
presenten esmenes, es considerarà elevada a definitiva la llista de persones
admeses i excloses i es publicarà al tauler d’anuncis de la Corporació.
Els restants i successius anuncis de la convocatòria i del procés de selecció es
faran públics al tauler d'edictes electrònic municipal (www.figueres.cat/tauler)
’acord amb el que disposa l’article .1.b de la Llei 3 /201 , d’1 d’octubre, de
procediment administratiu comú de les administracions públiques, amb la
publicació dels anuncis esmentats al tauler d'edictes electrònic municipal de
l’Ajuntament es considerarà realit ada la notificació oportuna a les persones
interessades i s’indicaran els terminis a efectes de possibles reclamacions o
recursos.
Cinquena. Tribunal qualificador

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

El tribunal qualificador dels exercicis i mèrits dels aspirants es designaran
segons disposa el Reglament de personal al servei de les entitats locals,
aprovat pel ecret 21 /1 0, de 30 de juliol i l’article 0 del Text Refós de la
Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, aprovat pel Reial decret legislatiu
/201 , de 30 d’octubre, i estaran constituïts de la seg ent manera:
- President/a: Un membre del personal laboral fix o funcionari de carrera de
l’Ajuntament.
- Vocals:
- Un membre del personal laboral fix o funcionari de carrera de
l’Ajuntament.
- Un/a vocal tècnic/a en la matèria que pot ser o no personal de la
mateixa entitat local.
- n representant de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.
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- Secretari/ària: les funcions de secretari/ària del Tribunal Qualificador recauran
sobre un funcionari/ària de la Corporació.
El Secretari/ària no té la condició de membre del Tribunal Qualificador, fet que
implica la seva assistència a les sessions amb veu però sense vot, d'acord amb
allò establert a l'article 19.4 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, del Règim jurídic
del sector públic.
La designació nominal dels membres del tribunal, que ha d’incloure la dels
respectius suplents, correspon a l òrgan competent, i s’ha de fer en la resolució
per la qual s’aprova la llista d’admesos i exclosos.
El tribunal pot disposar la incorporació d’assessors especialistes per a totes o
alguna de les proves els quals es limitaran a l’exercici de les seves especialitats
tècniques, en base a les quals col laboraran exclusivament amb l’òrgan de
selecció. Els assessors no tenen vot.
La composició del tribunal s’ha d’ajustar al principi d’especialitat i tots dels seus
membres vocals han de tenir una titulació igual o superior a l’exigida per a
l’accés a les places de la convocatòria.
El tribunal no pot constituir-se ni actuar sense l’assistència com a mínim de 3
dels seus membres, bé siguin titulars, bé suplents, i sempre és necessària la
presència del president i del secretari. Les decisions s’han d’adoptar per
majoria de vots dels presents i, en cas d’empat, ha de resoldre el vot de qui
actuï com a president.
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.

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

La participació en el tribunal qualificador dona lloc a la indemnit ació
reglamentària, en concepte d’assistència, d’acord amb el que estableix el Reial
decret 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnit acions per raó del servei.
Els membres del Tribunal hauran d’abstenir-se d’intervenir quan els concorrin
les circumstàncies previstes a l’article 23 de la Llei 0/201 , de 1 d’octubre, de
Règim Jurídic del Sector Públic.
e cada sessió que faci el tribunal qualificador s’ha d’estendre l’acta
corresponent, signada pel secretari/ària, que n’ha de donar fe, amb el vistiplau
del president, i els membres.
Sisena. Desenvolupament del procés selectiu
El sistema de selecció és el de concurs-oposició. Els exercicis de la fase
d’oposició s’establiran de la seg ent manera:
Document electrònic. Autenticitat i integritat verificables a www.figueres.cat/validador
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Fase prèvia. Coneixements de català
Per aquelles persones que no hagin acreditat el nivell exigit a la convocatòria.
Consistirà en la realit ació d’una prova del nivell C1 de català equivalents al
nivell C1 del Marc europeu comú de referència (MECR) segons estableix el
ecret 1 1/2002, d’11 de juny. Quedaran exemptes d’aquesta prova les
persones que presentin un certificat de coneixement del català del nivell
corresponent a la plaça convocada expedit per la Direcció General de Política
Lingüística (DGPL) o algun dels altres títols, diplomes i certificats considerats
equivalents en la Llista de titulacions equivalents als certificats de
coneixements de català de la DGPL, elaborada a partir de l'Ordre
CP/ 1/200 , de 12 de novembre, modificada per l’ rdre CP/233/2010, de
12 d'abril. També estan exemptes de fer la prova de català les persones
candidates que hagin participat i obtingut plaça en processos anteriors de
selecció de personal per accedir a un lloc de treball de caràcter fix a
l’Ajuntament de Figueres, en què hi hagués establerta una prova de català del
mateix nivell o superior.
Aquest exercici serà eliminatori i serà valorat d’apte o no apte.
Fase d’oposició: (20 punts)
Consistirà en la resolució dels casos pràctics plantejats pel tribunal, relatius a
funcions pròpies a desenvolupar per la plaça per a la qual es constitueix el
procés selectiu, de matèries relaciones en el temari Annex.
En aquesta fase serà necessari obtenir una puntuació mínima de 10 punts per
passar a la següent fase de concurs. Es valoraran els coneixements, la
claredat, l’ordre d’idees i la qualitat d’expressió escrita, així com la seva manera
de presentació i exposició.

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

La prova es podrà realitzar en suport informàtic.

Fase de concurs: (10 punts)
La data màxima de valoració de mèrits serà la de l'últim dia de presentació
d'instàncies.
Experiència professional (fins a 6 punts)
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Per experiència professional a l’administració pública dins de places de la
subescala d’auxiliar administratiu/va o administratiu/va, de l escala
d'administració general: 0,10 punts per mes treballat.
Per experiència professional al sector privat en llocs de treball de categoria
similar a auxiliar administratiu/va o administratiu/va: 0,05 punts per mes
treballat.
Els períodes de temps acreditats inferiors a un mes no seran valorats.
L’experiència professional en les administracions públiques s’ha d’acreditar
mitjançant certificació de l’òrgan competent amb indicació expressa de l’escala i
subescala o categoria professional desenvolupada, funcions, període de temps
i règim de dedicació. Els serveis prestats valorables que hagin estat reconeguts
per l'Ajuntament de Figueres no caldrà ser acreditats per l'aspirant, ja que serà
supervisat d'ofici per la Corporació.
L’experiència professional en el sector privat s’ha d’acreditar amb fotocòpia
del/s contracte/s de treball i amb l’informe de vida laboral. Ambdós requisits
seran obligatoris per poder valorar els mèrits.
Formació (fins a 4 punts)

AJUNTAMENT DE FIGUERES
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1.- Per cursos realitzats per l'aspirant, que tinguin relació amb matèries pròpies
de la funció de la plaça que es convoca, impartits per l’Administració Pública o
centres oficials, d’acord amb el seg ent barem:
Hores

Assistència

Assistència i aprofitament

menys 10:
10 a 20:
21 a 30:
31 a 50:
51 a 70:
71 a 100:
més 100:

0,05 punts
0,10 punts
0,15 punts
0,25 punts
0,35 punts
0,45 punts
0,60 punts

0,10 punts
0,15 punts
0,20 punts
0,30 punts
0,40 punts
0,50 punts
0,65 punts

L’acreditació de la formació es farà mitjançant fotocòpia de la certificació, amb
especificació de l’entitat organit adora, denominació del curs i durada del curs
en hores. En el supòsit que no s’especifiqui la durada en hores, es farà aplicant
la puntuació mínima del barem establert.
2.- Possessió de titulació superior o diferent a l’exigida que sigui rellevant per al
desenvolupament de la plaça que es convoca d’acord amb els seg ent barem:
- Titulació de postgrau: 0,50 punts per títol.
Document electrònic. Autenticitat i integritat verificables a www.figueres.cat/validador
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- Titulació de màster: 0,75 punts per títol.
- Titulació universitària de grau o equivalent: 1 punt per títol.
A la puntuació de la fase d’oposició s’hi sumarà la puntuació obtinguda en la
valoració de mèrits del concurs. 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 obtingudes a les fases
d’oposició i concurs. En cap cas la puntuació obtinguda en el concurs podrà
utilitzar-se per superar la fase d’oposició.
En cas d’empat de puntuació, el criteri per desempatar serà la puntuació més
alta obtinguda en 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 pel tribunal.
El tribunal establirà l’ordre d’actuació dels aspirants en aquelles proves que no
puguin fer de forma simultània.
En qualsevol moment el tribunal podrà requerir els aspirants perquè acreditin la
seva personalitat i comprovar que compleixin amb els requisits per ser
admesos al procés selectiu. En cas que el tribunal comprovi la falta d'aquests
requisits, pot determinar l'exclusió del l'aspirant del procés.
Vuitena. Qualificació de les proves d’oposició i disposicions de caràcter
general

AJUNTAMENT DE FIGUERES
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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 d'oposició obtindran la qualificació de
no aprovats/ades i quedaran eliminats/ades del procés selectiu.
El compliment de les condicions i requisits exigits per poder participar en el
procés selectiu s’entendrà que s’ha de produir en la data d’acabament del
termini de presentació de sol·licituds i mantenir-se fins a la data del
nomenament com a funcionaris/àries. 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 l’exclusió de l’aspirant del
procés, si s’escau.
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Novena. Relació de persones aprovades i presentació de documents
Un cop finalitzada la qualificació de les persones aspirants el tribunal farà
pública en el tauler d’anuncis electrònic de la corporació la relació de persones
que han superat el procés selectiu per ordre de puntuació final.
Les persones aspirants proposades hauran de presentar al servei de Recursos
Humans de l’Ajuntament de Figueres, en el termini de cinc dies hàbils a partir
de l’endemà de l’exposició de la llista de persones aprovades i sense
requeriment previ, els documents acreditatius de les condicions de capacitat i
dels requisits exigits que es detallen a la base segona i que encara no hagin
acreditat.
Les persones aspirants que dins del termini fixat, excepte casos de força major,
no presentin la documentació, o de l’examen de la qual es comprovi que no
compleixin algun dels requisits assenyalats a la base segona, no podran ser
nomenades o contractades.
En aquest cas, com també en el supòsit de renúncia de la persona aspirant
proposada, el/la president/a del tribunal formularà proposta a favor de la
persona aspirant aprovada que hagi obtingut la puntuació més alta, qui haurà
de portar la documentació abans esmentada.
Desena. Incompatibilitats
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En l exercici de les funcions atribuïdes al lloc de treball al qual l’aspirant ha
estat destinat/ada, que poden ser exercides en qualsevol dependència de
l’Ajuntament, li serà aplicable a empleat/ada públic, la normativa vigent sobre el
règim 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.
Pel que fa a la determinació i adscripció al lloc de treball, règim d’horari i
jornada, la persona objecte de nomenament o contracte s’atindrà als acords i
resolucions que adoptin els òrgans corresponents de l’Ajuntament.
Onzena. Incidències i recursos
Contra l’aprovació d’aquestes bases, la convocatòria, les llistes definitives
d'admesos/es i exclosos/es, el nomenament del personal funcionari, podrà
interposar-se potestativament recurs de reposició, davant del mateix òrgan que
va dictar l’acte, en el termini d’un mes comptat des de la data de notificació o
publicació de l'acte o de la resolució. Si es fa això, no podrà interposar-se
recurs contenciós administratiu fins que el recurs de reposició hagi estat resolt
Document electrònic. Autenticitat i integritat verificables a www.figueres.cat/validador
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expressament o s’hagi produït la seva desestimació per silenci. Transcorregut
un mes sense que es notifiqui la seva resolució, s’entendrà el 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
directament davant l’ordre jurisdiccional Contenciós Administratiu. El termini per
interposar aquest recurs serà de dos mesos comptats des del dia següent al de
la notificació o publicació de l'acte o de la resolució impugnats, sens perjudici
que pugui exercitar-se, en el seu cas, qualsevol altre recurs que s’estimi
procedent.
Contra els actes i resolucions dels Tribunals Qualificadors, en tant que es tracta
d’òrgans col legiats dependents de l’Alcaldia, podrà interposar-se, en contra
seva i en el termini d’un mes des de que s hagin publicat o notificat, recurs
d’alçada davant del mateix òrgan que el va dictar o davant de l’Alcaldessa.
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.
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Dotzena. Legislació aplicable.
En l exercici de les funcions atribuïdes al lloc de treball al qual l’aspirant ha
estat destinat/ada, que poden ser exercides en qualsevol dependència de
l’Ajuntament, li serà aplicable a empleat/ada públic/ica la normativa vigent
sobre el règim 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 reglament de personal al servei
de les administracions locals, aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de juliol.
Pel que fa a la determinació i adscripció al lloc de treball, règim d’horari i
jornada, la persona nomenada s’atindrà als acords i resolucions que adoptin els
òrgans corresponents de l’Ajuntament.
Tretzena. Dret supletori.
En tot allò no previst en aquestes bases serà d’aplicació el que disposen la Llei
7/1
, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, el text refós de les
disposicions legals vigents en matèria de règim local que va ser aprovat per
Reial decret legislatiu 7 1/1
, de 1 d’abril, el Reial ecret
/1 1, de 7 de
juny, pel qual s’estableixen les regles bàsiques i els programes mínims del
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procediment de selecció dels funcionaris de l’Administració Local, el Reial
ecret Legislatiu /201 , de 30 d’octubre, pel que s’aprova el Text Refós de la
Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, el Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya que va ser aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, el Reglament de personal al servei de les entitats locals que va ser
aprovat per decret de la Generalitat de Catalunya 214/1990, de 30 de juliol, la
Llei 3 /201 , de 1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les
Administracions Públiques, i la resta de les disposicions vigents en la matèria.

ANNEX 1: TEMARI
Tenint en compte els coneixements suficientment acreditats per les persones
aspirants, donada la seva condició de personal funcionari de carrera o personal
laboral fix de l’Ajuntament de Figueres, s’estableix l’exempció de part del
temari, per haver-lo superat el personal promogut en accedir a la plaça que
ocupa, de conformitat amb l’article 103 del ecret 21 /1 0, quedant de la
següent manera:
Tema 1. L'acte administratiu. Concepte, classes i elements. Eficàcia,
executivitat i suspensió dels actes administratius.
Tema 2. Principis generals del procediment administratiu. Normes reguladores.
Dimensió temporal del procediment administratiu: dies i hores hàbils; còmput
de terminis. Recepció i registre de documents. La notificació.
Tema 3. Fases del procediment administratiu general.
Tema 4. El silenci administratiu.
Tema 5. Els recursos administratius: concepte i classes.
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Tema 6. La falta de resolució expressa i el règim del silenci administratiu.
Tema 7. El municipi: concepte i elements. El terme municipal. La població.
L’empadronament.
Tema 8. Organització municipal. Règim de sessions i acords dels òrgans de
Govern local.
Tema 9. La potestat reglamentària. Ordenances i reglaments de les entitats
locals. Procediment d’elaboració i aprovació.
Tema 10. Els principis de la potestat sancionadora.
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Tema 11. La responsabilitat patrimonial de les administracions públiques.
Tema 12. Protecció de dades de caràcter personal. Nivell de protecció de
dades.
Tema 13. rets dels ciutadans a la informació: l’accés a arxius i registres. La
Llei 19/2014, de 20 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern.
Tema 14. Els contractes administratius. Classes i règim jurídic.
Tema 15. El contracte menor.
Tema 16. Personal al servei de les entitats locals. Classes i estructura. Drets i
deures dels funcionaris. Règim d'incompatibilitats
Tema 17. Hisendes Locals. Classificació dels ingressos.
Tema 18. Les ordenances fiscals.
Tema 19. El pressupost de les entitats locals. Fases d'execució de la despesa.
Tema 20. Administració electrònica. Concepte. Signatura i xifrat digital.
Certificat digital.

Agnes Llado Saus
Alcaldessa Presidenta
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