UA 1.3
ahb
Número d’expedient: SIDO2018000332
Anunci d'aprovació de les bases per a la constitució d'una borsa de treball per
a places de taquiller/a
En data 5 de març de 2018, la Junta de Govern Local , va aprovar les bases
que han de regir en el procés selecctiu per a la formació d'una borsa de treball
per a places de taquiller/a i que són les que es transcriuen a continuació:
Bases per a la formació d'una borsa de treball per a la cobertura de possibles
vacants de places de taquiller/era
Primera.- Objecte
L’objecte d’aquestes bases és la formació d’una borsa de treball per a places
de taquiller/era, per a la cobertura de possibles vacants que es puguin produir a
la plantilla de l'Ajuntament de Figueres.
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
complir-se l’últim dia 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.
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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 de Certificat d’Escolaritat o titulació equivalent.
En cas de presentació d’altres títols equivalents, l’aspirant haurà d’aportar un
certificat oficial de l’equivalència de les titulacions presentades
e) Posseir la capacitat física i psíquica necessària per a l’exercici de les
funcions corresponents. Aquest compliment s’entén referit al fet de no patir cap
malaltia o defecte físic que impedeixi l’exercici de les funcions pròpies de les
places per a les quals es convoca aquest procés de selecció.
e) No haver estat separat/ada, per expedient disciplinari, del servei de
qualsevol de les administracions públiques, ni trobar-se inhabilitat/ada per a
l’exercici de funcions públiques.
f) No trobar-se incurs/a en causes d’incapacitat o incompatibilitat, senyalades
als articles 36 i 37 del Reglament de Funcionaris d’Administració Local i Llei
53/1984 sobre incompatibilitats de funcionaris al servei de les administracions
públiques.
g) Acreditar el nivell intermedi de català (certificat B) o equivalent, de
coneixements de la llengua catalana, expedit per la Junta Permanent de
Català.
Tercera.- Presentació d’instàncies
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 per participar en
el procés selectiu. Les instàncies, es dirigiran a l’Alcaldessa Presidenta i es
presentaran al Registre general d’aquest Ajuntament, o en qualsevol altra
forma de les que estableix l’article 38.4 c) de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú, a partir de l’endemà de l'última publicació de
l’anunci de la convocatòria en el BOP i per un termini de 7 dies naturals. A la
instància s'hi adjuntaran:
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) Currículum vitae.
Quarta.- Llistat d’admesos/es i exclosos/es
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Un cop acabat el termini de presentació d’instàncies, l’Alcaldesa, 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 de la
Casa de la Vila, amb indicació del lloc on es trobin exposades al públic les
esmentades llistes certificades i del termini d'esmena d’errades que en els
termes de l’art. 71 de la Llei de Règim Jurídic i Procediment Administratiu
Comú es concedeixi a les persones excloses; en la mateixa resolució s’indicarà
la composició del tribunal i el lloc, la data i l’hora del començament de les
proves selectives.
La publicació de l’esmentada resolució al tauler d’anuncis serà determinant dels
terminis a efectes de possibles impugnacions o recursos.
Un cop iniciades les proves selectives, els resultats dels exercicis només es
publicaran als locals on s’hagin celebrat les proves anteriors i al tauler
d’anuncis de la corporació.
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 pel Decret 214/1990, de 30 de juliol i l’article 60 de la Llei 7/2007, de 12
d’abril, i estaran constituïts de la següent manera:
- President: Un membre del personal laboral fix o funcionari de carrera de
l’Ajuntament.
- Un/a vocal membre del personal laboral fix o funcionari de carrera de la
Corporació.
- 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.
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 o del secretari. També podrà assistir-hi, amb veu però
sense vot, un representant de la Junta de personal o del Comitè d’empresa de
l'Ajuntament.
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.
Els membres del Tribunal hauran d’abstenir-se d’intervenir quan els concorrin
les circumstàncies previstes a l’art. 28 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú.
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
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especialitats tècniques, en base a les quals col·laboraran exclusivament amb
l’òrgan de selecció.
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.
En compliment d’allò que determina l’art. 29 del Reial Decret 462/2002, de 24
de maig, sobre indemnització per raó del servei, s’abonaran assistències per a
la concurrència a les sessions del Tribunal qualificador.
Sisena.- Sistema de selecció
El sistema de selecció establert és el de concurs oposició. Les proves
selectives que se celebraran per a l’accés a la plaça convocada són les
següents:
a) Fase prèvia: Coneixement de llengües oficials.
1.- Prova de català, nivell intermedi de català (certificat B), que s’adequarà al
Decret 161/2002, 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, en allò que l’hagi pogut
modificar.
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 oficials del
Departament d’Ensenyament amb els certificats de la Junta Permanent de
Català, a més del títol, i per acreditar que s’ha fet tota l’escolarització a
Catalunya sense exempció de l’assignatura de llengua 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 d’ocupació.
2.- Prova de coneixements de llengua castellana: Els coneixements de la
llengua espanyola s’hauran d’acreditar per aquells/elles aspirants que no
tinguin la nacionalitat espanyola i que no provinguin de països on la llengua
castellana sigui l'oficial de l'estat.
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
manera que quedi demostrat un domini suficient de l’idioma per part de
l’aspirant.
Restaran exempts de realitzar aquesta prova els/les aspirants que tinguin la
nacionalitat d'un estat on la llengua castellana sigui idioma oficial, o que hagin
presentat, juntament amb la instància sol·licitant prendre part en el procés de
selecció, fotocòpia compulsada d’algun dels documents següents:
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- Certificat que acrediti que s’ha cursat la primària, la secundària i el batxillerat
a l’Estat espanyol.
- Diploma de nivell superior d’espanyol o certificació acadèmica que acrediti
que s’han superat totes les proves adreçades a la seva obtenció.
- Certificat d’aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les escoles
oficials d’idiomes.
Aquestes dues proves es valoraran, cadascuna, com a apte o no apte.
Ambdues són obligatòries i eliminatòries, quedant exclosos/es del procés de
selecció els/les aspirants que, no estant dintre d’un dels supòsits d’exempció
degudament acreditats, no aprovin alguna d’aquestes dues proves.
b) Fase de concurs:
Consistirà en la valoració dels mèrits al·legats i acreditats documentalment de
forma fefaent pels/per les aspirants. El tribunal d’avaluació farà la valoració de
mèrits d’acord amb els barems següents:
1.- Experiència: Es valorarà a través de la realització d'un cas pràctic, plantejat
pel tribunal als aspirants, i que versarà sobre les tasques a desenvolupar en el
lloc de treball, que pot comportar coneixement d'informàtica a nivell d'usuari. El
cas pràctic es valorarà com a màxim amb 10 punts, essent aquesta puntuació
final el resultat de la mitjana aritmètica de la puntuació que atorgarà cada
membre del tribunal, que podrà de 0 a 10 punts.
2.- Entrevista personal:
El tribunal de selecció mantindrà una entrevista amb els/les aspirants, per
valorar l’adequació dels/de les aspirants a les condicions específiques de les
places objecte de la convocatòria. La puntuació màxima que es podrà atorgar
serà de 2 punts.
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.
Vuitena.- Qualificació de les proves del concurs oposició i disposicions de
caràcter general.
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 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
Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem
per verificar aquest document
Codi Segur de f002cad1-5f04-42e3-964e-efde25faba2f
Validació
URL de validació
https://carpeta.figueres.org:8095/OAC/ValidarDoc.jsp

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.
Novena.- Borsa de treball.
Els/les aspirants que no hagin estat contractats però que hagin obtingut una
puntuació mínima de 5 punts en el concurs de mèrits, podran ser cridats per
l’Ajuntament d’acord amb l’ordre de qualificació, 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, i 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.
A aquests efectes, una vegada acabades totes les fases del procés selectiu, el
tribunal de selecció elevarà a l'Alcaldia una proposta d'aprovació de la llista
d'espera de la borsa de treball, amb les persones que hagin superat el procés
selectiu i amb l'ordre de classificació que ho hagin fet, d'acord amb la puntuació
obtinguda.
En cas d’empat en algun lloc de la llista d'espera, per haver obtingut dues o
més persones la mateixa puntuació, el tribunal de selecció mantindrà una
entrevista amb les persones empatades, per valorar la seva adequació a les
condicions específiques de les places objecte de la convocatòria. El tribunal
valorarà l'entrevista fins a un màxim de 5 punts, que s'atorgaran als sols
efectes de dirimir l'empat i que en cap cas se sumaran a la puntuació obtinguda
en el concurs oposició, de manera que l'entrevista no podrà suposar en cap cas
una variació en l'ordre respecte a les persones no implicades en l'empat.
Desena.- Incompatibilitats
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
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Contra les llistes definitives d'admesos/es i exclosos/es, el nomenament del
personal funcionari, la contractació del personal laboral, i així com contra les
resolucions que declaren no superat el període de prova o, 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 de la present
resolució. Si es fa això, no podrà interposar-se recurs contenciós administratiu
fins que el recurs de reposició hagi estat resolt 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 de la resolució impugnada, sens perjudici que pugui exercitar-se,
en el seu cas, qualsevol altre recurs que s’estimi procedent.
En el cas dels empleats/ades laborals es podrà presentar reclamació prèvia
davant l’Ajuntament d’acord amb el que, a l’efecte, disposi la Llei de
Procediment Laboral.
Contra els actes i resolucions dels Tribunals Qualificadors, en tant que es tracta
d’òrgans col·legiats dependents de la Presidència de la Corporació, podrà
interposar-se, en contra seva i en el termini d’un mes, recurs d’alçada davant
del mateix òrgan que el va dictar o davant de l’Alcalde.
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 aplicable i règim de recursos.
En allò que no estigui previst en les bases, es procedirà segons el que
determini el Decret 214/1990, de 30 de juliol, i la resta de disposicions
aplicables.
Contra la convocatòria i aquestes bases, i d'acord amb la Llei 30/1992 i altres
disposicions concordants, podrà interposar-se recurs contenciós administratiu
en el termini de dos mesos a partir de la data de la seva publicació, davant el
Jutjat Contenciós Administratiu provincial de Girona.

L’alcaldessa presidenta
[Firma01-01]
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