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Número d’expedient: RRHH2020000321 
 
ANUNCI 
 

Anunci de les bases reguladores de la convocatòria pública 
del concurs-oposició per promoció interna per a la selecció 
d’una plaça d’oficial 1a lampista, en règim de personal 
laboral fix.  
 
La Junta de Govern Local en la seva sessió ordinària de 
data 4 de març de 2021 va acordar aprovar les bases 
reguladores de la convocatòria pública del concurs-oposició 
per promoció interna per a la selecció d’una plaça 
d’oficial 1a lampista, en règim de personal laboral fix, i 
que són les següents: 
 
CONVOCATÒRIA I BASES QUE HAN DE REGIR EL CONCURS-OPOSICIÓ 
PER PROMOCIÓ INTERNA PER A LA SELECCIÓ D’UNA PLAÇA DE 
D’OFICIAL 1ª LAMPISTA, EN RÈGIM DE PERSONAL LABORAL FIX.  
 
1.- Objecte de la convocatòria.  
És objecte de la present convocatòria la cobertura pel 
sistema de concurs oposició, per promoció interna, d’una 
plaça d’oficial de primera de la brigada municipal, grup 
C1, personal laboral fix, vacant a la plantilla de personal 
d’aquest Organisme i inclosa en l’oferta d’ocupació pública 
per a l’any 2017, i que consta com a vacant a la plantilla 
de l’any 2019 i té les següents característiques, d’acord 
amb la fitxa 49 del Catàleg de llocs de treball de 
l’Ajuntament de Figueres de 2012:  
 
CATEGORIA: Oficial de primera de (Brigada)  
GRUP DE CLASSIFICACIÓ: C1  
CLASSE DE PERSONAL: personal laboral fix  
ESPECIALITAT OFICIAL 1a LAMPISTA  
Núm. DE VACANTS: 1  
DENOMINACIÓ SISTEMA SELECTIU: Promoció interna 

 
La plaça és de laboral fix, sense perjudici de les 
peculiaritats que poden donar-se segons el tipus de 
personal laboral que l’ocupi com a conseqüència d’aquesta 
promoció interna, segons s’especifica en la base que tracta 
dels requisits dels aspirants.  
 
Aquesta plaça està dotada amb les retribucions 
corresponents a l’esmentat grup i la resta que 



 

 

 

 

 

corresponguin conforme la legislació en vigor i els acords 
de la Corporació.  
 
La jornada serà l’establerta en el conveni de condicions de 
treball laboral i en l’acord regulador del personal 
funcionari de l’Ajuntament de Figueres.  
 
Les funcions bàsiques assignades al lloc de treball objecte 
d’aquesta convocatòria són les següents:  
 

� Programar, coordinar, controlar i supervisar els 
treballs de manteniment realitzats pel personal 
adscrit al seu àmbit.  

� Coordinar i responsabilitzar-se de les actuacions 
realitzades en la seva matèria competencial, 
gestionant l’ús de les dependències i instal�lacions 
municipals.  

� Coordinar els treballs que es realitzin amb la resta 
d’àrees de l’Ajuntament així com elaborar plans de 
treball.  

� Mantenir els contactes necessaris amb tercers per tal 
de desenvolupar les seves funcions, assumint totes 
aquelles tasques que d’aquesta activitat es derivin.  

� Supervisar els treballs realitzats pel personal al seu 
càrrec així com els que s’encarreguin a empreses 
externes.  

� Proposar treballs a realitzar i materials necessaris 
per l’execució dels mateixos.  

� Valorar despeses de consums en les diferents 
instal�lacions municipals adscrites al seu àmbit 
competencial.  

� Fer servir les eines manuals i mecàniques requerides 
pel desenvolupament dels treballs encomanats, així com 
tenir cura del seu manteniment.  

� Com a Encarregat/da de Servei:  
� Supervisar les activitats i tasques concretes 

vinculades a l’àmbit concret d’activitat.  

� Organitzar i supervisar els recursos humans, econòmics 
i materials de què disposa l'àmbit.  

� Organitzar l’activitat de l'àmbit establint els 
circuits corresponents i la distribució de càrregues 
de treball.  

� Realitzar activitats d’instrucció i tramitació 
administrativa, d’assessorament, de gestió, estudi i 
proposta, així com elaborar informes, execució i 
control.  

� Cooperar en la coordinació amb la resta d’unitats de 
la corporació.  



 

 

 

 

 

� Elaborar les previsions pressupostàries en relació als 
recursos humans, materials i financers del seu àmbit 
d’actuació.  

� Exercir el comandament del personal adscrit a l'àmbit.  

� Proposar a la resta de directius les modificacions en 
l’orientació i directrius que calguin per a una millor 
prestació del servei.  

� Organitzar i elaborar estadístiques, indicadors i 
informes que reflecteixin l’estat de les tasques i 
l’acompliment dels objectius de la unitat.  

� Informar i assessorar els càrrecs electes i directius 
sobre els resultats assolits en la gestió de l'àmbit i 
sobre assumptes de la seva competència.  

� Assistir i participar en els actes públics, 
comissions, reunions o grups de treball als quals 
sigui designat/ada assumint la representació de 
l’Ajuntament en la seva matèria competencial o 
qualsevol altre rol que li sigui requerit.  

� Col�laborar en l’elaboració i execució dels projectes 
transversals que afectin al seu àmbit competencial, 
amb el grau de participació i especialització que 
sigui requerit per a cadascun d’ells.  

� Verificar que els treballs de l'àmbit integrin els 
principis de la prevenció de riscos i salut laboral, 
comunicant qualsevol canvi en les condicions de 
treball, d'acord amb la normativa vigent així com 
informar als treballadors assignats dels riscos del 
seu lloc de treball, les mesures d'emergència i les 
obligacions en matèria preventiva, d'acord amb la 
normativa vigent.  

� 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.  

 
2.- Condicions dels aspirants.  
 
Per ser admesos al procés de selecció, els aspirants han de 
complir amb els següents requisits, tots ells referits a la 
data en què finalitzi el període de presentació de 
sol�licituds:  
a) Tenir nacionalitat espanyola o la de qualsevol dels 
estats membres de la unió europea o d’aquells estats 
membres, en què, en virtut de tractats internacionals 
subscrits per la unió europea i ratificats per espanya, els 



 

 

 

 

 

sigui d’aplicació la lliure circulació de treballadors en 
els termes en què es troba 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 amb nacionalitat d’estats que no 
pertanyen a la unió europea sempre que tinguin permís de 
residència i treball vigent, d’acord amb la legislació 
d’estrangeria aplicable.  
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) Tenir un mínim de dos anys d’antiguitat en una plaça de 
la personal laboral fix, en grup assimilat de classificació 
professional AP (agrupacions professionals) de la plantilla 
de personal laboral de l’ajuntament.  

d) Posseir el títol de graduat en ESO, EGB, FP 1 o 
equivalent o qualsevol altre de nivell superior. Si es 
tracta d’un títol obtingut a l’estranger, cal disposar de 
l’homologació corresponent del Ministeri d’Educació.  

e) No patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi el 
normal exercici de la funció.  

f) No estar inhabilitat per sentència ferma per a 
l’exercici de les funcions públiques ni haver estat 
separat, per resolució disciplinària ferma, del servei de 
qualsevol Administració pública.  

g) No trobar-se incurs/a en causes d’incapacitat o 
incompatibilitat, senyalades a la Llei 53/1984 sobre 
incompatibilitats de funcionaris al servei de les 
administracions públiques.  

h) Trobar-se en alguna de les situacions administratives 
següents: servei actiu, serveis especials o servei en 
comunitats autònomes, o serveis en altres administracions.  

i) Posseir el certificat A elemental (B1). de la Direcció 
General de Política Lingüística, corresponent amb el nivell 
A elemental (B1), o alguna de les titulacions equivalents 
d'acord amb el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre 



 

 

 

 

 

avaluació i certificació de coneixements de català 
(modificat pel Decret 3/2014, de 7 de gener de 2014) i 
l'Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, pel qual es 
refonen i actualitzen els títols, diplomes i certificats 
equivalents als certificats de coneixement de català de la 
Direcció General de Política Lingüística (modificada 
parcialment per l'Ordre VCP/233/2010, de 12 d'abril). En 
cas de no acreditar-lo hauran de realitzar la prova 
corresponent. També estan exempts de realitzar aquesta 
prova els aspirants que hagin superat una prova de 
coneixements de llengua catalana, del mateix o superior 
nivell al que s’hi esmenta, per accedir a l’ajuntament de 
Figueres, o que hagin superat l’esmentada prova en altres 
processos de la mateixa oferta pública d’ocupació, sempre i 
quan aportin la documentació que acrediti aquesta 
circumstància, segons l’article 5 b) del Decret 161/2002, 
d’11 de juny.  
j) Estar en possessió de permís de conducció de vehicles 
(mínim tipus B).  
 
3.- Presentació de sol�licituds.  
La sol�licitud específica per prendre part en aquesta 
convocatòria s'ha de presentar al registre general de 
l'Ajuntament, dins el termini improrrogable de 20 dies 
naturals a comptar a partir del següent al de la publicació 
de l'anunci de la convocatòria al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya i s'han d'adreçar a l’alcaldessa 
Presidenta de la Corporació. També poden presentar-se en 
qualsevol de les altres formes previstes a l'article 16.4 
de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques.  
Els restants i successius anuncis d’aquesta convocatòria es 
faran públics únicament en l’apartat d’oferta pública del 
web de l’Ajuntament de Figueres.  
Els/les aspirants han de manifestar en aquest document que 
coneixen i accepten el contingut d'aquestes bases i 
reuneixen totes i cadascuna de les condicions exigides en 
la base segona, utilitzant la instància específica que 
trobaran al web de l’Ajuntament: Ofertes d'ocupació pública 
(figueres.cat)  
A la instància s’adjuntarà:  
a) Fotocòpia del Document Nacional d’Identitat, del 
document equivalent dels països de la Unió Europea, o del 
permís de residència en el cas d’estrangers 
extracomunitaris.  

b) Fotocòpia de la titulació exigida o resguard d’haver 
abonat els drets per a la seva expedició.  

c) Currículum vitae.  

d) Llistat adjunt a la sol�licitud específica de la 
convocatòria dels mèrits al�legats.  



 

 

 

 

 

e) Acreditar coneixements corresponents al nivell de 
suficiència de català (B) de la Direcció General de 
Política Lingüística del Departament de Cultura, o altres 
equivalents.  
La documentació acreditativa dels mèrits de la fase de 
concurs no ha de ser presentada pels aspirants en el moment 
de fer la sol�licitud de participació en la convocatòria, 
ja que s’obrirà posteriorment un termini per presentar 
aquesta documentació, només per als aspirants que hagin 
superat la prova de coneixements que es preveu en aquestes 
bases, essent els mèrits a valorar els adquirits abans de 
la data de finalització de la presentació d’instàncies.  
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 la resta de la tramitació del 
procés selectiu, d’acord amb la normativa vigent.  
 
4.- Llistat d’admesos/es i exclosos/es.  
Un cop finalitzat el termini de presentació de 
sol�licituds, la presidència de la Corporació, o autoritat 
delegada, dictarà resolució en el termini màxim d'un mes, 
aprovant les llistes d'aspirants admesos i exclosos, 
indicant el lloc on es troben exposades al públic les 
llistes completes certificades, designant el tribunal de 
selecció i fixant el lloc, la data i l'hora de l'inici de 
les proves selectives, i concedirà un termini de deu dies 
per a esmenes o reclamacions possibles sobre les causes 
d’exclusió.  
Les errades materials de fet es podran esmenar, en 
qualsevol moment, d’ofici o a petició dels interessats. Les 
al�legacions presentades seran resoltes en el termini màxim 
de trenta dies, transcorregut el qual, sense que s'hagi 
dictat resolució, les al�legacions s'entendran desestimades 
i es considerarà elevada a definitiva la llista d’aspirants 
admesos i exclosos i no caldrà tornar a publicar-la.  
 
5.- Tribunal qualificador  
El tribunal qualificador dels exercicis i mèrits dels 
aspirants es designarà segons disposa el Reglament de 
personal al servei de les entitats locals, aprovat pel 
Decret 214/1990, de 30 de juliol i l’article 60 del Text 
refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, 
aprovat per Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 
d’octubre, i estarà constituïts per un mínim de tres 
titulars i tres suplents, que seran designats per la 
corporació.  
Aquest tindrà la composició següent:  
 



 

 

 

 

 

- President/a: un membre del personal funcionari de carrera 
de l’Ajuntament o amb habilitació de caràcter nacional amb 
destí a un lloc de treball de l’Ajuntament de Figueres.  
- Vocals: 
- Un membre del personal funcionari de carrera de 
l’Ajuntament.  
- Un/a tècnic/a en la matèria relacionada amb la plaça 
convocada, que pot ser o no personal de la mateixa entitat 
local.  
-Un/a vocal representant de l'Escola d'Administració 
Pública de Catalunya, designat/ada a proposta de la mateixa 
Escola.  
- Secretari: Farà les funcions de secretari/ària la 
Secretària de l'Ajuntament, o la persona en qui delegui.  
 
El tribunal no podrà constituir-se ni actuar sense 
l’assistència d’almenys 3 dels seus membres amb veu i vot 
titulars o suplents, i en tot cas serà necessària la 
presència del president/a i del secretari/ària.  
Podrà assistir a les sessions del tribunal de selecció, com 
a convidat/ada, un/a persona en representació de la junta 
de personal, que actuarà com a observador/a, amb veu però 
sense vot.  
En el cas que es produeixi un empat en les decisions del 
tribunal, el/la president/a podrà fer ús del vot de 
qualitat per desfer-lo.  
Els membres del tribunal hauran d’abstenir-se d’intervenir 
quan els concorrin les circumstàncies previstes a l’article 
23 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del 
Sector Públic.  
El tribunal podrà 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 exclusivament col�laboraran 
amb l’òrgan de selecció.  
El tribunal està facultat per resoldre els dubtes o 
discrepàncies que s'originin durant el desenvolupament del 
procés de selecció, i per a prendre els acords necessaris 
pel seu bon ordre.  
En compliment d’allò que determina el Reial Decret 
462/2002, de 24 de maig sobre indemnitzacions per raó del 
servei s’abonaran assistències per a la concurrència a les 
sessions del tribunal qualificador.  
 
6.- Inici del procés selectiu.  
El procés de selecció s’iniciarà amb la convocatòria, que 
serà publicada juntament amb les bases al BOP i al tauler 
d’anuncis de l’Ajuntament. Un extracte de la publicació al 
BOP es publicarà al DOGC, i aquesta darrera 



 

 

 

 

 

publicació serà la determinant per a l’inici del període de 
presentació de sol�licituds.  
 
7.- Desenvolupament del procés selectiu.  
El procediment de selecció serà el sistema de concurs 
oposició en torn restringit, d’acord amb el que estableix 
l’article 61 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 
d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
l’Estatut bàsic de l’empleat públic. El procés constarà de 
les següents fases:  
La fase d’oposició serà prèvia a la fase de concurs. Els 
exercicis d’aquesta fase són obligatoris i eliminatoris.  
L’ordre d’actuació dels aspirants per a aquells exercicis 
que no puguin fer-se conjuntament s’establirà per sorteig, 
que es realitzarà prèviament.  
Quan s’hagi d’efectuar alguna prova, es realitzarà una 
única crida. Els aspirants que no compareguin en el lloc, 
la data i l’hora assenyalats, fins i tot per raons de força 
major, seran definitivament exclosos del procés selectiu.  
Si el tribunal té coneixement que algun dels aspirants no 
reuneix íntegrament els requisits per participar en la 
convocatòria, podrà proposar, amb audiència de 
l’interessat, la seva exclusió en qualsevol moment del 
procés selectiu, posant en coneixement de les autoritats 
pertinents , si escau, les inexactituds o falsedats 
comprovades als efectes pertinents  
 
7.1. La fase d’oposició consistirà en la superació de les 
següents proves:  
a. Exercici previ. Prova de català Consisteix en la 
realització d’exercicis de coneixements sintàctics i de 
comprensió de la llengua catalana i, si escau, en la 
realització d’una entrevista amb una persona experta que 
permeti valorar-ne els coneixements orals.  
i. Queden exempts de realitzar aquesta prova els aspirants 
que acreditin documentalment, dins el termini de 
presentació de les sol�licituds, posseir el certificat de 
nivell A elemental (B1). de la Direcció General de Política 
Lingüística, certificat de nivell A elemental (B1). de 
català o alguna de les titulacions equivalents d'acord amb 
el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i 
certificació de coneixements de català (modificat pel 
Decret 3/2014, de 7 de gener de 2014) i l'Ordre 
VCP/491/2009, de 12 de novembre, pel qual es refonen i 
actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents 
als certificats de coneixement de català de la Direcció 
General de Política Lingüística (modificada parcialment per 
l'Ordre VCP/233/2010, de 12 d'abril) o de nivell equivalent 
o superior.  



 

 

 

 

 

ii. També estan exempts de realitzar aquesta prova els 
aspirants que hagin superat una prova de coneixements de 
llengua catalana, del mateix o superior nivell al que s’hi 
esmenta, per accedir a l’ajuntament de Figueres, o que 
hagin superat l’esmentada prova en altres processos de la 
mateixa oferta pública d’ocupació, sempre i quan aportin la 
documentació que acrediti aquesta circumstància, segons 
l’article 5 b) del Decret 161/2002, d’11 de juny.  

iii. L’acreditació documental a l’efecte de l’exempció 
també es pot fer fins abans de l’hora assenyalada per a 
l’inici de la prova de coneixements de llengua catalana, 
aportant davant del tribunal l’original i una fotocòpia de 
la documentació esmentada.  

iv. Per realitzar aquesta prova, el tribunal ha de comptar 
amb l’assessorament de persones tècniques especialitzades 
en matèria lingüística catalana.  
b. Primer exercici. Puntuarà entre 0 i 10 punts i quedaran 
eliminats els aspirants que no obtinguin un mínim de 5 
punts. Consisteix en respondre un qüestionari amb preguntes 
de resposta curta o a escollir entre les opcions que 
s'ofereixen, relacionades amb el temaris general i 
específic.  
c. Segon exercici. Puntuarà entre 0 i 20 punts i quedaran 
eliminats els aspirants que no obtinguin un mínim de 10 
punts. Consisteix en la realització d’un cas pràctic 
relatiu a algun dels temes que proposarà el tribunal en 
relació amb el temari que ve determinat a l’annex 1 
d’aquestes bases, o en l’execució d’un treball pràctic 
vinculat a les funcions pròpies de la plaça. En aquest 
sentit, s’entén que aquestes proves són les més adients per 
les funcions pròpies de la plaça objecte de promoció. La 
durada màxima en tots dos casos no pot ser superior a 2 
hores. El tribunal decidirà, d’acord amb el contingut de 
l’annex 1 el tema o àmbit relacionat amb el desenvolupament 
d’aquest exercici.  
 
C) Fase de concurs: Consistirà en la valoració dels mèrits 
al�legats i acreditats documentalment de forma fefaent pels 
/per les aspirants.  
El tribunal farà la valoració dels mèrits d’acord amb els 
barems següents:  
1. Aquesta fase és aplicable als aspirants que hagin 
superat la fase d’oposició.  
2. El concurs no té caràcter eliminatori. 
3. Únicament seran valorats aquells mèrits degudament 
acreditats fins a la data de finalització del termini de 
presentació de sol�licituds de participació. Un mateix 
mèrit no pot ser valorat per més d’un apartat o subapartat. 
El tribunal no tindrà en compte els requisits i/o mèrits 



 

 

 

 

 

que no hagin estat acreditats i tampoc es valorarà com a 
mèrit cap condició que  
sigui requisit per poder concórrer en el procés.  
4. La puntuació màxima d’aquesta fase de concurs no podrà 
superar, en tot cas, els 10 punts.  
5. La valoració dels mèrits es realitzarà per part dels 
membres del tribunal de selecció d’acord amb els criteris 
següents:  
- Experiència:  
a. Per prestar serveis efectius en administracions 
públiques mitjançant nomenament, contracte laboral o 
contracte professional, amb tasques similars a les de la 
plaça convocada, a raó de 0,12 punts per mes o fracció, 
fins a un màxim de 4 punts.  
b. Experiència professional en el sector privat, amb 
funcions anàlogues a les de la plaça convocada, a raó de 
0,10 punts per mes fins a un màxim de 1 punt.  
c. Als efectes de l’establert en els apartats anteriors, un 
mes equival a 30 dies, i les fraccions inferiors a 30 dies 
es poden acumular per comptabilitzar nous períodes de 30 
dies. Si tot i així, finalment queden fraccions inferiors a 
30, aquestes no es tindran en compte.  
Per tal d’acreditar correctament l’experiència laboral i 
als efectes de còmput del temps treballat, caldrà 
obligatòriament que de la documentació presentada es 
desprengui les dades següents: data de l’alta i de baixa o 
bé acreditació que encara es treballa, tipus de tasques 
realitzada i categoria professional. Per tant, es 
recomanable presentar un informe de vida laboral, expedit 
per la Tresoreria General de la Seguretat Social juntament 
amb el contracte o presa de possessió, excepte que aquesta 
informació obri en poder de l’Ajuntament. En aquest cas, 
així s’ha d’expressar a la instància i s’ha de fer remissió 
a aquesta documentació de forma expressa, indicant quin 
tipus de document és.  
La manca d’acreditació correcta de l’experiència, 
comportarà que aquesta no sigui valorada per part del 
tribunal.  
Tanmateix, els serveis prestats en qualitat de personal de 
confiança no es valoraran. Tampoc es valoraran les 
pràctiques realitzades en el marc de convenis de cooperació 
educativa o anàlegs. 
-Formació professional:  
Per cada curs de formació que tingui relació directa amb el 
lloc a proveir, fins a un màxim de 3 punts segons l’escalat 
següent:  
i. De menys de 25 hores: 0,2 punts per curs  
ii. De 25 a 49 hores: 0,4 punts per curs  
iii. De 50 a 80 hores: 0,6 punts per curs  
iv. De 81 hores i més: 0,8 punts per curs  



 

 

 

 

 

Els cursos, jornades i seminaris que s’al�leguen com a 
mèrits hauran de ser acreditats mitjançant títols oficials 
o homologats, fent constar el centre emissor dels mateixos 
així com la duració en hores.  
En el supòsit que no quedi acreditada la duració d’hores 
del curs es valorarà amb la puntuació de 0,05 punts.  
-Acreditacions d’altres titulacions:  
Aquestes titulacions hauran de ser complementàries a les 
exigides per formar part en el procés de selecció, 
relacionades amb la plaça convocada, d’acord amb el 
paràmetres següents i fins a un màxim de 1 punt:  
Batxillerat: 0,3 punts  
Diplomat universitari o títol equivalent: 0,5 punts  
Llicenciatura/grau: 1 punt.  
d. Per coneixements generals de català superiors a l’exigit 
a la convocatòria, fins a 0,5 punts.  
e. Altres mèrits a considerar pel tribunal, llevat que 
siguin propis del lloc de treball ,fins a un màxim de 0,5 
punts.  
6. Com a norma general, els mèrits insuficientment 
justificats no seran valorats ni tampoc els que no s’hagin 
presentat juntament amb la instància de sol�licitud per 
prendre part en les proves selectives.  
7. En tots els exercici que es desenvolupin per escrit, el 
tribunal pot acordar que el mateix aspirant els llegeixi. 
En aquest cas, el tribunal pot sol�licitar al candidat tots 
aquells aclariments que consideri oportuns.  
 
8.- Qualificacions dels i les aspirants.  
La qualificació final vindrà determinada per la suma de les 
puntuacions obtingudes a la fase d’oposició i a la fase de 
concurs de mèrits.  
Pel supòsit d’empat en la puntuació total dels aspirants es 
prioritzarà per a la crida la persona que hagi obtingut la 
major puntuació en la prova pràctica.  
 
9.- 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/es aspirants que no compareguin, 
inclús en casos de força major.  
El tribunal determinarà l’ordre d’actuació dels aspirants 
en aquelles proves que no puguin fer tots/es els aspirants 
de forma simultània.  
 
10.- Proposta de nomenament.  
Un cop atribuïdes les puntuacions del concurs a cadascun 
dels aspirants, el tribunal farà pública la puntuació final 
total de cada aspirant i la proposta de nomenament a nom 
d’aquell/a que hagi obtingut una millor puntuació, no 



 

 

 

 

 

podent-se superar el nombre de places convocades, i 
comunicarà l’esmentada relació en forma de proposta a 
l’alcaldessa de la Corporació per tal que efectuï els 
corresponents nomenaments.  
 
11.- Presentació de documentació.  
L’aspirant proposat pel Tribunal presentarà davant la 
secretaria d’aquest Ajuntament, dins el termini de 5 dies 
naturals des que es faci pública la relació d’aprovats a 
què es refereix la base anterior, els documents 
acreditatius de les condicions que per prendre part a les 
proves s’exigeixen a la base segona, i que són:  
1. Fotocòpia del DNI.  
2. Justificació del títol exigit.  
3. Declaració jurada o promesa de no haver estat separat 
per expedient disciplinari del servei de qualsevol de les 
administracions públiques per sentència ferma, així com que 
no incorre en cap causa d’incapacitat o incompatibilitat 
establerta a les Lleis i reglaments, no trobar-se 
inhabilitat per a l’exercici de les funcions públiques. Els 
aspirants de nacionalitat d’algun estat membre de la Unió 
Europea o país amb conveni subscrit amb la mateixa i 
ratificat per Espanya hauran de presentar documentació 
certificada per les autoritats competents del seu país 
d’origen amb acreditació de no estar sotmès a sanció 
disciplinària o condemna penal que impedeixi, al seu estat, 
d’accés a la funció pública.  
4. Certificat acreditatiu de tenir una antiguitat mínima de 
2 anys en l’escala o subescala immediatament inferior a la 
que es convoca.  
5. Documentació justificativa de trobar-se en alguna de les 
situacions administratives següents: servei actiu, serveis 
especials o servei en comunitats autònomes, o serveis en 
altres administracions.  
Si dins del termini indicat, i excepte casos de força 
major, l’aspirant no presentés la documentació, no podrà 
ser nomenat, quedant anul�lades totes les seves actuacions, 
sens perjudici de les responsabilitats en què pogués haver 
incorregut per falsedat en la seva instància.  
 
12.- Incompatibilitats i règim de servei.  
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 al/la funcionari/ària, 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 contractada 
s’atindrà als acords i resolucions que adoptin els òrgans 
corresponents de l’Ajuntament.  
 
13.- Incidències i recursos.  
Contra la convocatòria i aquestes bases, les llistes 
definitives d'admesos/es i exclosos/es, el nomenament de 
funcionaris en pràctiques o de carrera, i contra les 
resolucions per les quals es declara no superat el període 
de pràctiques podran interposar 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 
de la resolució. Si es fa això, no podrà interposar-se 
recurs contenciós administratiu fins que aquell sigui 
resolt expressament o 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 
de la data de notificació expressa o en el termini de sis 
mesos comptats des del següent o aquell en que es produeixi 
l’acte presumpte.  
Per contra, el recurs contenciós administratiu podrà 
interposar-se directament davant l’ordre jurisdiccional 
Contenciós Administratiu. El termini per imposar aquest 
recurs serà de dos mesos comptats des del dia següent al de 
la notificació de la present resolució, sens perjudici que 
pugui exercitar-se, en el seu cas, qualsevol altre recurs 
que s’estimi procedent.  
Els actes i resolucions del tribunal qualificadors, en tant 
que es tracta d’òrgans col�legiats dependents de la 
Presidència de la Corporació, s’ajustaran als criteris que 
s’estableixen a l’article 121 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre.  

ANNEX: TEMARI 
TEMARI GENERAL 

1. La Constitució Espanyola. Principis generals. Drets i 
deures fonamentals dels espanyols.  
2. L’Estatut d’Autonomia de Catalunya: estructura, títol 
preliminar, drets i deures. Principis rectors.  
3. Coneixement del terme municipal, dels edificis 
municipals i altres espais públics i el municipi i els seus 
elements. La població.  



 

 

 

 

 

5. Organització municipal i atribucions. Les competències 
municipals i el seu exercici.  
6. Drets i deures de l'empleat públic segons EBEP. Codi de 
conducta dels empleats públics regulat al Text refós de la 
Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, Reial Decret 
Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre.  
 

TEMARI ESPECÍFIC 
-Conceptes sobre electricitat. Instal�lacions elèctriques. 
Transport d'energia elèctrica. Conductors i aïllants. 
Canalitzacions. Eines i útils. Tipus d'avaries i les seves 
reparacions. Instal�lacions d'enllumenat. Instal�lacions 
interiors.  
-Electrificació d’un edifici: tipus de corrent elèctric, 
distribució i subministraments elèctrics. Representació 
gràfica de les instal�lacions. Magnituds elèctriques 
fonamentals.  
-Coneixement dels materials i eines utilitzades en els 
treballs elèctrics  
-Coneixement dels materials i eines utilitzades en els 
treballs en manteniment de calderes  
-Conceptes sobre estalvi energètic en instal�lacions 
elèctriques i eficiència energètica en edificació  
-Reglament electrotècnic en Baixa Tensió i Instruccions 
complementàries  
-La seguretat en el treball en instal�lacions elèctriques, 
d'aigua i de calefacció  
-Conceptes sobre instal�lacions d'aigua i de desguàs  
-Interpretació i representació de plànols  
-Soldadura: tubs de plom, acer i coure.  
-Protecció d’instal�lacions: fusibles, interruptors i 
relés. Interruptors diferencials. Instal�lacions de posta a 
terra.  
-Instal�lacions de calefacció i aigua calenta sanitària: 
calderes, canonades, radiadors, termòstats i elements de 
regulació.  
-Instal�lacions d’aire condicionat: classificació, 
components, elements de regulació i control.  
 
Figueres, el dia que signo aquest document 

 

L’alcaldessa presidenta 
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