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Número d’expedient: RRHH2021000052 

 

ANUNCI 

 
Anunci les bases reguladores de la convocatòria per a la selecció d’una borsa 
de treball per a la cobertura de vacants de tècnic/a auxiliar de fires i mercats 
que es puguin produir a la plantilla de l'Ajuntament de Figueres, classificació 
Grup, C, subgrup C1. 
 
La Junta de Govern Local en la seva sessió ordinària de data 08 d’abril de 2021 
va aprovar les bases i la convocatòria d’una borsa de treball per a la cobertura 
de vacants de tècnic/a auxiliar de fires i mercats que es puguin produir a la 
plantilla de l'Ajuntament de Figueres, classificació Grup, C, subgrup C1., que 
són les que es transcriuen: 
 
 
BASES PER A LA FORMACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL PER A LA 
COBERTURA DE POSSIBLES VACANTS DE TÈCNIC/A AUXILIAR DE FIRES 
I MERCATS, EN RÈGIM DE FUNCIONARI INTERÍ. 
 

1. Objecte de la convocatòria. 
 

L’objecte d’aquestes bases és la formació d’una borsa de treball per a la 
cobertura de vacants de tècnic/a auxiliar de fires i mercats que es puguin 
produir a la plantilla de l'Ajuntament de Figueres, classificació Grup, C, subgrup 
C1. 
 
Aquesta borsa de treball estarà vigent durant dos anys, a comptar a partir de la 
data del decret de constitució de la borsa, d’acord amb les bases generals de 
funcionament de les borses de treball de l’Ajuntament de Figueres, d’acord amb 
la fitxa 132 del Catàleg de llocs de treball de l’Ajuntament de Figueres de 2012. 
 
Les funcions del lloc de treball a proveir són les següents:  
 
 Donar suport a la gestió general de les fires i mercats. 

 Elaborar Memòria anual i documentació relativa a les activitats de les fires i 

mercats.  

 Promoure i difondre activitats i serveis relacionats amb les fires i mercats. 

 Atendre  i assessorar al públic en relació a fires i mercats. 

 Realitzar tasques de planificació d’espais i recursos materials. 

 Col·laborar en el disseny i impuls de nous projectes relacionats amb el seu 

àmbit competencial implementant-los i donant el suport necessari en totes 

aquelles qüestions relacionades amb la seva execució. 



 
 
 
 
 
 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. 

 Col·laborar i donar suport amb altres àrees i serveis de l'Ajuntament de 

Figueres o entitats externes 

 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 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, sens pe 
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. 
Els/les aspirants que no tinguin nacionalitat espanyola hauran de demostrar 
coneixements suficients de llengua espanyola i hauran de superar les proves 
establertes amb aquesta finalitat. 
 
b. Haver complert setze anys d’edat i no superar l’edat establerta per a la 
jubilació forçosa. 
 
c. No estar inhabilitat/da per a l’exercici de les funcions públiques ni estar 
separat/da mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració 
pública. En el cas de ser nacional d’un altre Estat, no trobar-se inhabilitat/ada o 
en situació equivalent ni haver estat sotmès/esa a sanció disciplinària o 
equivalent que impedeixi, en el seu Estat, en els mateixos termes, l’accés a 
l’ocupació pública. 
 
d. Estar en possessió del títol de batxillerat, cicle formatiu de grau mig o 
equivalent. En el cas de títols equivalents o d’altres estats membres de la Unió 



 
 
 
 
 
Europea, els/les aspirants hauran d’acreditar documentalment l’equivalència o 
el reconeixement per l’estat espanyol 
 
e. Acreditar el nivell de suficiència de català (certificat C) o equivalent, de 
coneixements de la llengua catalana, expedit per la Junta Permanent de 
Català. 
 
f. Estar en possessió del carnet de conduir tipus B. 

 
Els requisits anteriors hauran de complir-se i acreditar-se l’últim dia de 
presentació de sol·licituds i s’han de continuar complint fins a la data de la 
incorporació a la plaça i durant el temps que es romangui al servei, sense 
perjudici del termini que es concedeixi per a esmena de sol·licituds.  
 
En cas de no acreditar-se degudament en l’esmentada data tenir els 
coneixements de català exigits, podrà acreditar-se a través de les proves 
programades per a tal efecte dintre del procés selectiu. 
 

3. Presentació de sol·licituds. 
 
Les persones interessades en prendre part a les proves han de presentar una 
instància en la qual hauran de fer constar que coneixen i accepten aquestes 
bases i reuneixen totes i cadascuna de les condicions exigides. Les instàncies 
es dirigiran a l'alcaldia presidència i es presentaran al registre general d’aquest 
Ajuntament o en la forma que estableix l’article 16 de la Llei 39/2015, del 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (en 
endavant LPACAP), a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci de la 
convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i per un termini 
de 10 dies naturals. 
 
A la instància s’adjuntarà: 
 

a) Fotocòpia del Document Nacional d’Identitat o del document equivalent 

dels altres països. 

b) Fotocòpia del títol de la titulació d’accés requerida. 

c) Certificat que acrediti el coneixement del nivell C1 de llengua catalana 

d) Fotocòpia del carnet de conduir. 

e) Llistat ordenat de mèrits a tenir en compte a la fase de concurs i mèrits i 

circumstàncies al·legades que hagin de ser valorades. 

 
Les persones aspirants hauran de manifestar expressament a la 
sol·licitud que són certes les dades que indiquen a la sol·licitud i que 
compleixen totes les condicions establertes a les bases, sota la seva 
responsabilitat i amb independència de la posterior acreditació en finalitzar el 
procés selectiu. La manca de dita manifestació serà causa d’exclusió de la 
persona aspirant. 
 
En finalitzar la fase d’oposició, el candidat/a que hagi superat aquesta serà 
requerit per a la presentació dels documents que acreditin els mèrits al·legats 



 
 
 
 
 
en la relació adjunta a la sol·licitud de participació del procés selectiu. En cas 
de no aportar aquesta documentació en el termini i forma establerts, serà motiu 
d’exclusió del procés. 
 
En participar i presentar la seva candidatura, les persones aspirants manifesten 
l’acceptació d'aquestes bases. 
 

4. Llistat d’admesos/es i exclosos/es.  
 

Un cop acabat el termini de presentació d’instàncies, l’Alcaldia Presidència, en 
el termini màxim d’un mes, dictarà resolució declarant aprovada la llista 
d’admesos i exclosos, la qual es publicarà mitjançant publicació al web 
municipal i 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. 73 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques, es concedeix als aspirants exclosos; en la mateixa resolució 
s’indicarà la composició del tribunal i el lloc, la data i l’hora del començament 
dels exercicis. 

 
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  en la seva pàgina web www.Figueres.cat. (Oferta Pública) 

 
5.  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 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 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 dels seus tres 
membres amb veu i vot, titulars o suplents. En tot cas serà necessària la 
presència del president i del secretari.  
 

http://www.figueres.cat/


 
 
 
 
 
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 i els/les aspirants 
podran recusar-los quan els concorrin les circumstàncies previstes a l’article 23 
de la Llei 40/2015, de 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 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 determinen els articles 2.1.e i 27 del Reial Decret 
462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó de 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 en el 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. La convocatòria, juntament amb les 
bases del procés de selecció, es publicarà íntegrament al tauler d'anuncis de 
l'Ajuntament i al Butlletí Oficial de la Província. Un extracte de la convocatòria, 
amb la referència del Butlletí Oficial de la Província on s'han publicat les bases 
de selecció completes, es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, essent aquesta publicació la que marqui l'inici del termini de 
presentació d'instàncies. 
 

7. Desenvolupament del procés selectiu.  
 

El procediment de selecció serà el de concurs oposició, 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, així com 
l'article 66 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament 
del personal al servei de les entitats locals. El procés tindrà dues fases: la fase 
d'oposició i la fase de concurs. 
 
A. Fase prèvia: 
A.1.- Prova de català, nivell del certificat de suficiència, que s’adequarà als 
models aprovats pel Ple del dia 2 de novembre de 2000 i 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. 
 
A.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.  
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 aspirants que hagin presentat, 
juntament amb la instància sol·licitant prendre part en el procés de selecció, 
fotocòpia compulsada d’algun dels documents següents: 
a.- Certificat que acrediti que s’ha cursat la primària, la secundària i el 
batxillerat a l’Estat espanyol. 
b.- Diploma de nivell superior d’espanyol o certificació acadèmica que acrediti 
que s’han superat totes les proves adreçades a la seva obtenció. 
c.- 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 d’oposició:( 20 punts) 
Te caràcter d'eliminatòria. Caldrà un mínim de 10 punts per superar-la. 
Els aspirants que no obtinguin aquesta puntuació mínima quedaran 
desqualificats del procés selectiu i no passaran a la fase de concurs de mèrits 
B.1. Primer exercici: Coneixements teòrics.( màxim 10 punts) 
Una primera prova consisteix en respondre per escrit entre 5 i 10 preguntes 
que plantejarà la Comissió de Selecció sobre el contingut del temari. La 
Comissió de Seguiment fixarà el temps per realitzar aquest exercici, que no 
podrà ser superior a una hora. 
 
La qualificació de l’exercici és de 0 a 10 punts i per aprovar serà necessari 
obtenir la qualificació mínima de 5 punts. Aquesta prova té caràcter eliminatori. 
 
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.  
 
B.2. Segon exercici: coneixements pràctics. ( màxim 10 punts) 



 
 
 
 
 
La segona prova consisteix en resoldre un cas pràctic relacionat amb les 
funcions pròpies del lloc de treball a proveir. Es valorarà la resolució del 
supòsit, el coneixement sobre les matèries plantejades, així com la presentació 
 
La qualificació de l’exercici és de 0 a 10 punts i per obtenir la qualificació 
d’apte/a serà necessari obtenir una qualificació mínima de 5 punts. 
 
El tribunal, si ho creu convenient, podrà optar per demanar l'explicació de la 
solució plantejada i sol·licitar als/ a les aspirants els aclariments que estimi 
oportú en relació als treballs realitzats. Els/les aspirants estaran obligats/ades a 
explicar davant el tribunal els aspectes que li siguin sol·licitats. La 
incompareixença comportarà la no superació de la prova. 
 
La puntuació global d’aquestes proves serà el resultat de la valoració dels dos 
exercicis de que es compon. 
 
Les proves son eliminatòries i es qualificaran sobre un màxim de 10 punts 
cadascuna. 
 
El resultat final de la fase d’oposició serà la suma de les puntuacions 
obtingudes en el conjunt de les proves teòrica i practica. 
 
C. Fase de concurs:( 10 punts) 
 
En la fase de concurs es procedirà a la valoració dels mèrits al·legats i 
acreditats documentalment de forma fefaent pels/per les aspirants juntament 
amb la sol·licitud de participació.  
 
Només es procedirà a la valoració de mèrits dels aspirants que han superat la 
fase d'oposició. 
 
El tribunal d’avaluació farà la valoració de mèrits d’acord amb els barems 
següents. La valoració màxima total no podrà superar els 10 punts en cap cas: 
 
C.1. Experiència professional. 
 
L'experiència professional es valorarà fins a un màxim de 6 punts. 
 
El barem a seguir serà el següent: 
 
C.1.1 Per serveis prestats en qualsevol administració pública i els seus 

organismes autònoms, desenvolupant tasques pròpies de la plaça a cobrir, 

0,07 punts/mes complet treballat en jornada completa o part proporcional, amb 

un màxim de 3 punts. 

C.1.2.Experiència professional, en el sector privat mitjançant contracte laboral 

i/o alta com autònom amb similitud funcional al lloc de treball a proveir, a raó de 

0,05 punts per mes treballat fins a un màxim de 3 punts 



 
 
 
 
 
 
Per tal d'avaluar els mèrits per serveis prestats al·legats o aportats, els 
aspirants hauran de presentar la documentació justificativa . 
 
- L'experiència en l'àmbit públic mitjançant certificat de l’Administració. 

- L'experiència en l'àmbit privat (empresa), mitjançant un certificat de la vida 

laboral del sol·licitant emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social, 

junt amb fotocòpia del contracte de treball/nòmina. 

 
C.2. Formació.( 5 punts) 
C.2.1. Es valorarà fins a un màxim de 3 punts, la realització de cursos de 
formació, sobre temes relacionats amb la plaça i/o lloc de treball a ocupar, i que 
s'hagin impartit per les escoles d'administració pública o per les mateixes 
administracions públiques o per centres d'ensenyament públics; així com per 
centres privats, sempre que els cursos formin part de programes de formació 
subvencionats per organismes públics o estiguin oficialment reconeguts. 
 
El barem a seguir serà el següent: 
 
Cursos amb certificat d'aprofitament: 

- De 0 a 25 hores:  0,05 punts 

- De 26 a 50hores:  0,10 punts 

- De 51 a 120 hores: 0,20 punts 

- De 121 a 240 hores: 0,50 punts 

- Més de 240 hores: 0,75 punts 

 
C.2.2 . Titulació acadèmica. 
Es valorarà amb un màxim de 2 punts estar en possessió d´una titulació 
universitària superior a la requerida per participar en aquest procés selectiu, 
sempre i quan aquesta titulació estigui directament relacionada amb el perfil 
professional descrit en aquestes bases, i d´acord amb el següent barem: 

Cicle formatiu de grau superior 0,25 punts 

Grau o equivalent de 240 crèdits 0,50 punts 

Grau o equivalent de 300 crèdits 1,00 punts 

Màster universitari   1,50 punts 

Postgrau universitari  0,50 punts 

 
La puntuació obtinguda en aquesta fase incrementarà la del conjunt de les 
proves de la fase d’oposició. Aquesta puntuació no podrà ser aplicada per 
superar les diferents proves obligatòries de la fase d’oposició. 

8. 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. 

 
L’ordre d’actuació dels aspirants en aquelles proves que no puguin fer de forma 
simultània serà el que estableixi l’ordre alfabètic del primer cognom. 
 
En qualsevol moment el Tribunal podrà requerir els aspirants perquè acreditin 
la seva personalitat. 

 
9. Qualificació de les proves del concurs oposició i disposicions de caràcter 

general. 
 
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.  
 
A la puntuació de la fase d’oposició s’hi sumarà la puntuació obtinguda en la 
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 
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. El resultat es farà 
públic al tauler d’anuncis de la Corporació i en la seva pàgina web 
www.Figueres.cat. 
 
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 
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. 
 

10. Borsa de treball. 
 
Els/les aspirants que hagin obtingut la puntuació mínima per superar el procés 
selectiu, 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.  
 

11. 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 contractada s’atindrà als acords i resolucions que adoptin 
els òrgans corresponents de l’Ajuntament.  
 

12. Incidències i recursos 
 
Contra les llistes definitives d'admesos/es i exclosos/es, els nomenaments, i les 
resolucions que declaren no superat el període de prova , podran 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. 
 
Contra els actes i resolucions dels Tribunals Qualificadors, com ara valoracions 
dels mèrits, resultats de les comprovacions, o proposta definitiva d’aspirants 
que hagin superat el procés selectiu, 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/ssa. 
 
Contra aquestes bases, es podrà interposar recurs potestatiu de reposició 
davant l’Alcalde/ssa-President/a, en el termini d’un mes a comptar des de 
l’endemà de la data de publicació, o bé, d'acord amb la LPACAP i disposicions 
concordants, es pot interposar  recurs contenciós administratiu en el termini de 
dos mesos a partir de la data de la seva publicació, davant la jurisdicció 
contenciosa administrativa. 
 
Els actes de tràmit del tribunal no podran ser objecte de recurs, sense perjudici 
que es puguin interposar reclamacions quan es tracti d’esmenar possibles 
errors materials en la confecció de la llista d’aprovats, errors mecanografiats en 
la transcripció de publicacions, errors aritmètics en les qualificacions o errors 
observables a simple vista. Aquests errors també podran ser corregits d’ofici 
pels òrgans de selecció. 
 

13. Dret supletori 
 
En tot allò  no previst en aquestes bases serà  d’aplicació el que disposen la Llei 
7/1985, 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 781/1986, de 18 d’abril, el Reial Decret 896/1991, de 7 de 
juny, pel qual s’estableixen les regles bàsiques i  els programes mínims del 
procediment de selecció dels funcionaris de l’Administració Local, el Reial 
Decret Legislatiu 5/2015, 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 39/2015, de 1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les 
Administracions Públiques, i la resta de les disposicions vigents en la matèria. 
 

TEMARI: 
 

TEMARI GENERAL 
 
1. Procediment administratiu. Principis generals. Les fases del procediment 
administratiu. Documentació bàsica del procediment administratiu (resolució, 
diligència, instrucció...). 

2. Òrgans de govern local. Organització, composició i funcionament. 



 
 
 
 
 
3. La Contractació pública: Principis bàsics de la Llei 9/2017, de contractes del 
sector públic. 

4. Delimitació dels tipus contractuals. Règim jurídic aplicable als contractes del 
sector públic. El contracte menor. 

5. El pressupost general de les entitats locals. Règim jurídic i estructura 
pressupostària. Elaboració i aprovació. Bases d’execució. Pròrroga del 
pressupost. 

6. Llei 3/2018, de Protecció de dades i de garantia dels drets digitals. Principis 
generals. Títol X garantia dels drets Digitals. 
 
 

TEMARI ESPECÍFIC 
 

1. L’organització de fires com a element de dinamització econòmica 

2. Les principals fires de Figueres 

3. El pressupost d’una fira 

4. Accions de difusió i comunicació de les fires 

5. L’avaluació tècnica i econòmica de fires municipals 

6. Subvencions en l’àmbit de les fires 

7. La recerca d’expositors i proveïdors per a fires 

8. L’espai firal, distribució d’ expositors, coordinació del muntatge i 

desmuntatge. 

9. Els mercats no sedentaris, definició i característiques. 

10. Reglament de mercats de venda no sedentària de Figueres 

11. Els mercats no sedentaris de Figueres 

12. La resolució de conflictes en situacions adverses. La mediació.. 

13. El sector comercial de Figueres. 

 

Figueres, el dia que signo aquest document 

 
L’alcaldessa presidenta 

 

[Firma01-01] 
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