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“Aprovació del projecte de gestió dels equipaments municipals, i l’aprovació de la convocatòria  i 
les bases que hauran de regir el procés de selecció  del/de la tècnic/a que haurà de desenvolupar el 
projecte.  
 
Antecedents:  
 
L’equip de govern municipal ha dissenyat un programa de mandat amb uns objectius generals que 
fonamenten els objectius de gestió que donaran forma als projectes que desenvoluparan les diferents 
àrees municipals. En aquest escenari, vol aprovar el projecte de la “Xarxa d’equipaments municipals”, que 
haurà de crear les dinàmiques de gestió necessàries per fomentar un ús responsable i eficient dels 
equipaments municipals. 
 
La tècnica de Recursos Humans ha redactat un projecte de gestió que marca els objectius que s’han 
d’aconseguir per crear l’esmentada xarxa, que s’adjunta a aquesta proposta. 
 
Atès l’anteriorment exposat: 
 
La Junta de Govern Local adoptà els següents acords: 
 
Primer.- Aprovar el projecte de gestió de la “Xarxa d’equipaments municipals”, en els termes exposats a 
l’informe emès per la tècnica de Recursos Humans i adjunt a aquesta proposta. 
 
Segon .- Aprovar per procediment d’urgència les bases que hauran de regir el procés de selecció d’un/a 
tècnic/a de gestió, per cobrir mitjançant un nomenament d’interinatge per projecte, les funcions que se li 
encomanin per tirar endavant el projecte “Xarxa d’equipaments municipals”. 
 
Tercer.-  Publicar les bases i la convocatòria a la seu electrònica municipal i als diaris oficials que 
s’escaigui els anuncis necessaris per fer públic el procés. 
 
Quart.-   Traslladar aquest acord a la representació del personal laboral i funcionari. 
 
 
“BASES REGULADORES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ 02/2015 PER TAL DE COBRIR MITJANÇANT 
INTERINATGE PER PROJECTE, A JORNADA COMPLERTA, UN LLOC DE T REBALL DE TÈCNIC/A 
MIG DE GESTIÓ 
 
Primera.- Identificació del lloc de treball: Tècnic/ a Mig de Gestió  
 
És objecte de les presents bases la selecció, per concurs de mèrits en torn lliure, d’un lloc de Tècnic/a mig 
de gestió, del grup de classificació A, subgrup A2, escala d’administració especial, mitjançant 
nomenament interí per projecte, per un termini màxim de 3 anys. La dedicació horària setmanal és en 
jornada complerta. 
  
Les funcions bàsiques del lloc de treball es descriuen en l’annex final d’aquestes bases reguladores, 
segons el projecte vinculat. 
 
La retribució a jornada complerta corresponent a aquesta lloc de treball inclou un sou equivalent a la 
categoria professional del grup A2, un complement destí 18 i el corresponent complement específic 
segons catàleg retributiu de llocs de treball, amb estructura salarial del personal funcionari.  
 
Segona.- Procés selectiu  
 
El procediment de selecció serà el de concurs i es regirà pel que indiquen aquestes bases. 
 
Tercera.- Condicions dels/les aspirants  
 
1. Requisits generals que han de complir els/les aspirants. Per prendre part en els processos selectius és 
necessari que els/les aspirants compleixin, en la data de finalització del termini de presentació de les 
sol·licituds i sense perjudici dels que figurin en cadascuna de les bases presents, els requisits següents:   
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a) Ser ciutadà espanyol o tenir la nacionalitat d'algun dels estats de la resta de la Unió Europea o tenir la 
nacionalitat de qualsevol dels altres estats, en els quals, en virtut dels tractats internacionals signats per la 
Unió Europea i ratificats per l'Espanya, els sigui d'aplicació la lliure circulació de treballadors en els termes 
en què s'hagi definit en el tractat constitutiu de la Unió Europea.  

El que estableix en el paràgraf anterior també serà d'aplicació al cònjuge dels espanyols i dels nacionals 
d'altres Estats membres de la Unió Europea, sempre que no siguin separats de dret, així com als seus 
descendents i als del seu cònjuge, sempre que no estiguin separats de dret, i siguin menors de 21 anys o 
majors d'aquesta edat que visquin al seu càrrec.  

També podran participar els estrangers amb residència legal a Espanya, podent accedir a les 
Administracions públiques en igualtat de condicions que els espanyols.  

Els/les aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola han de demostrar coneixements suficients de 
llengua castellana i catalana. S’exigirà la superació de proves amb aquesta finalitat, d’aquells candidats 
que siguin proposats de contractar pel Tribunal, segons la base vuitena.  

En tots els processos selectius es dura a terme una prova obligatòria de coneixements de castellà per a 
les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola. El resultat serà d’apte/a o no apte/a i 
n’estaran exempts les persones aspirants que, respecte a les places corresponents als grups de 
classificació A1, A2 i C1, acreditin documentalment una de les tres opcions següents: 

 
a) Haver cursat la primària, la secundària i el batxillerat, si s’escau, a Espanya. 
b) Diploma d’espanyol (nivell superior) que estableix el Reial decret 1137/2002, de 31 

d’octubre, o equivalent, o certificació acadèmica que acrediti haver superat totes les proves 
dirigides a l’obtenció d’aquest. 

c) Certificat d’aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les escoles oficials d’idiomes. 
 
b) Haver complert divuit anys i no excedir l’edat de jubilació forçosa.  
 
c) Titulació. Els/les aspirants han d’estar en possessió, com a mínim, del títol de diplomat universitari o 
estudis universitaris de grau mig de l’àrea objecte del lloc de treball a desenvolupar. 
Els/les aspirants estrangers/es han d’estar en possessió d’algun dels títols reconeguts a Espanya, de 
conformitat amb el que estableix la normativa vigent en aquesta matèria. Si es tracta d’un títol obtingut a 
l’estranger, cal disposar de l’homologació corresponent del Ministeri d’Educació i Ciència.  
 
d) El compliment de les condicions específiques per a l’exercici de les funcions s’entén referit al fet de no 
patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi l’exercici de les funcions pròpies del lloc a proveir, i a les 
condicions que puguin determinar cadascuna de les bases de la convocatòria.  
 
e) Habilitació: No haver estat separat/ada del servei de cap administració pública per expedient 
disciplinari, ni estar en situació d’inhabilitació absoluta o especial per l’ocupació o càrrec públic per 
resolució judicial. 
 
Els/les aspirants que no siguin de nacionalitat espanyola han d’acreditar, igualment, no trobar-se 
inhabilitats/ades o en situació equivalent ni haver estat sotmesos/eses a sanció disciplinària o equivalent 
que impedeixi, en el seu Estat, en els mateixos termes, l’accés a la funció pública. 
 
f) Llengua catalana: el nivell de coneixements de català previst per aquesta plaça és el nivell de 
suficiència de català, certificat C, segons 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 el cas de no posseir el nivell exigit, s’haurà de superar una prova de llengua catalana de caràcter 
eliminatori i obligatori. 
 
La prova consisteix en un exercici de coneixements de català. La qualificació d’aquest exercici és d’apte o 
no apte; els/les aspirants que siguin proposats per contractar pel Tribunal Qualificador i no hagin acreditat 
aquests coneixements hauran de realitzar la prova. Restaran exempts/exemptes d’aquesta prova els/les 
aspirants que hagin acreditat estar en possessió del certificat C o superior de coneixements de llengua 
catalana d’acord amb la normativa vigent. 
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Així doncs, el nivell de coneixements de català previst per aquesta plaça és el nivell de suficiència de 
català, certificat nivell C, segons 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. 
 
 
La seva acreditació es realitzarà conforme al Decret 161/2002 citat, que pot ser mitjançant els documents 
següents: 
 
• Fotocòpia confrontada de la documentació acreditativa d’estar en possessió del certificat de 

coneixement de la llengua catalana de nivell C o superior de la Secretaria de política Lingüística, 
o equivalent segons el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de 
coneixements de català, i l’Ordre 228/2004, de 21 de juny, sobre els títols, diplomes i certificats 
equivalents. 

• Document que acrediti el coneixement de català dins de l’ensenyament obligatori, cosa que 
resulta de la certificació que s’ha cursat de manera oficial a Catalunya la matèria de la llengua 
catalana d’ensenyament obligatori i s’ha obtingut el títol que correspon després del 1992.  

•  S’eximeix de la prova de català el personal que acrediti haver-la superat per accedir a un altre 
lloc de la mateixa administració. 

 
Quarta.- Presentació de sol·licituds  
 
1. Les bases una vegada aprovades i la convocatòria, es publicaran íntegrament en la seu electrònica 
municipal i un anunci de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
La convocatòria de les proves es farà mitjançant anunci en la seu electrònica municipal. Per cadascuna 
de les proves es realitzarà una única crida. Les persones aspirants que no compareguin en el lloc, la data 
i l'hora assenyalats, fins hi tot per raons de força major, seran definitivament excloses del procés selectiu 
 
El termini de presentació d'instàncies s'obrirà al dia següent de la publicació de l'anunci d'aquesta 
convocatòria a la seu electrònica municipal, i finalitzarà transcorreguts 10 dies naturals comptats a partir 
de l'endemà de la publicació de l'anunci d'aquesta convocatòria al Diari oficial de la Generalitat de 
Catalunya.   
 
La presentació de la sol·licitud fora del dit termini comporta l’exclusió de l’aspirant.  
 
Els/les aspirants que desitgin prendre part en el procés selectiu hauran de presentar una sol·licitud 
corresponent adreçada a l’Il·lm/a. Sr/a. Alcalde/ssa – President/a de l’Ajuntament de COLLBATÓ, de 
conformitat amb el que disposa l’art.38 de la Llei del règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú (des d’ara, LRJPAC), tenint en compte però que no s’ha subscrit el 
conveni corresponent. Les instàncies s’han de presentar en el Registre General de l’Ajuntament 
(C/Bonavista, 2, Collbató), de dilluns a divendres, de 9 a 14:00 hores i dijous de 17 a 19:00 hores, en 
horari d’hivern de setembre a juny, i en horari de 9 a 14:00 hores de dilluns a divendres en horari d’estiu 
de juliol a agost. Al Casal Cultural de dilluns a divendres de 9 a 20h i dissabtes de 10 a 13h excepte el 
mes d’agost. 
 
Juntament amb la sol·licitud caldrà adjuntar el justificant acreditatiu d’haver satisfet la corresponent taxa 
de drets de participació a processos selectius a l’Ajuntament de Collbató o acreditar la seva exoneració en 
seguiment de l’ordenança fiscal corresponent. 
 
La taxa per participació en processos selectius és de 25,00€. Bonificacions aplicables: 
o Persones en situació d’atur, degudament acreditat abans de la finalització del termini de presentació 

de sol·licituds de participació a la convocatòria: 100%  
o Persones majors de 45 anys abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds de 

participació a la convocatòria: 50% 
o Persones amb discapacitat reconeguda igual o superior al 33%, degudament acreditat abans de la 

finalització del termini de presentació de sol·licituds de participació a la convocatòria: 50% 
 
La taxa s’haurà de fer efectiva a través de transferència bancària a la compte bancària: 2100-0057-47-
0200007405, o en metàl·lic a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Collbató. 
 
2. Els/Les aspirants discapacitats/des han de fer constar en la sol·licitud aquesta condició, així com les 
adaptacions que sol·liciten per a la realització de les proves.  
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Només es tindran en compte aquelles sol·licituds relatives a adaptacions que tinguin relació directa amb la 
prova a realitzar; correspon al Tribunal qualificador resoldre sobre l’oportunitat i concreció de l’adaptació 
en funció de les circumstàncies específiques de cada prova selectiva. 
 
3. Per ser admès/sa al procés selectiu, n’hi ha prou que els/les aspirants manifestin en la sol·licitud que 
compleixen totes les condiciones referides a la base tercera, sempre referits a la data d’expiració del 
termini assenyalat per la presentació de sol·licituds, i no cal que ni adjuntin els documents acreditatius 
d’aquests requisits, amb independència de la posterior acreditació en finalitzar el procés selectiu, excepte 
els apartats c) i f) que hauran d’acreditar-se degudament mitjançant compulsa.  
 
L’autoritat convocant pot demanar, a l’efecte procedent, l’acreditació dels requisits necessaris quan cregui 
que hi ha inexactituds o falsedats en les quals hagin pogut concórrer els/les aspirants, els/les quals 
podran ser exclosos/es motivadament de la convocatòria en qualsevol moment si no compleixen els 
requisits. 
 
4. Si alguna de les sol·licituds tenia cap defecte esmenable, aquesta circumstància es comunicarà a l’/a 
interessat/da, a fi que en un termini de 5 dies l’esmeni, de conformitat amb l’article 71 i 50 de la LRJPAC.  
 
5. Les sol·licituds han d’anar acompanyades dels justificants acreditatius del mèrits al·legats, de 
conformitat amb el barem exposat a les presents bases i sense que el Tribunal qualificador en pugui 
valorar d’altres que no siguin aportats en aquest moment.  
 
6.- Els aspirants donen el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són 
necessàries per prendre part en la convocatòria corresponent i per la resta de la tramitació dels 
procediments selectius, d’acord amb la normativa vigent i, especialment, la Llei orgànica de protecció de 
dades. 
 
 
Cinquena.- Admissió dels/de les aspirants  
 
Un cop finalitzat el període de presentació d’instàncies, el/la President/a de la Corporació, o la persona en 
qui hagi delegat, dictarà resolució en el termini màxim de deu dies hàbils aprovant la llista provisional de 
les persones admeses i excloses, amb la indicació dels motius d’exclusió. Si és el cas, a la mateixa 
resolució s’hi inclourà la relació dels aspirants que hagin acreditat el requisit del coneixement de llengua 
catalana, conforme el que estableix la base tercera i la dels aspirants que no l’hagin acreditat. 
 
La resolució es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, i al tauler d’anuncis de la 
corporació. Es concedirà un termini de 5 dies hàbils per esmenar els defectes que s’hagin pogut produir, 
per adjuntar la documentació que es requereix a la convocatòria i que no hagi estat adjuntada prèviament 
amb la sol·licitud, o per a possibles reclamacions.  
La publicació també es farà, sempre que els mitjans tècnics així ho permetin, a la pàgina web de 
l’Ajuntament. 
 
Les al·legacions presentades es resoldran en un període màxim de quinze dies següents a la finalització 
del termini per a la presentació d’instàncies. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi dictat 
resolució, les al·legacions s’entenen desestimades. 
 
Si no s’hi presentés esmenes es considerà elevada a definitiva la llista d’aspirants admesos/eses i 
exclosos/oses, i no caldrà torna-la a publicar. Si s’accepta alguna reclamació, es procedirà a notificar-la al 
/la recurrent en els termes que estableix la LRJPAC. Tot seguit s’esmenarà la llista d’admesos/eses i 
exclosos/oses, i l’esmena es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i serà exposada en 
el tauler d’edictes de la corporació.  
 
Sisena.- Tribunal qualificador  
 
1. D’acord amb l’article 60 de la Llei 7/07, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’empleat públic, l’òrgan de 
selecció serà col·legiat, sense que pugui comptar entre els seus membres personal d’elecció o de 
designació política, ni personal interí o eventual, i estarà format pel següent personal de l’Ajuntament de 
Collbató i/o d’altres Ajuntaments o Organismes Públics:   
 
El Tribunal qualificador tindrà la següent composició: 
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Serà presidit per personal funcionari de carrera o personal laboral fix d’un dels organismes referits 
anteriorment, pertanyent, com a mínim, al mateix o superior al grup de la plaça a seleccionar i tindrà la 
següent composició: 

 
• President: un funcionari/ària de carrera o personal laboral fix designat a proposta de l’alcalde/ssa-

president/a de la corporació. 
• Un/a vocal designat/da a proposta de la Diputació de Barcelona 
• Un/a vocal tècnic/a designat/da per el/la President/a de la Corporació d’entre el personal 

funcionari de carrera o laboral fix de l’Ajuntament de Collbató o d’altres Ajuntaments i 
Organismes Públics, o d’entre professionals del sector privat. 
 

La Secretaria del Tribunal podrà recaure en un dels membres del Tribunal o en un funcionari o personal 
laboral fix de l’Ajuntament, en aquest darrer supòsit actuarà amb veu però sense vot. 
 
2. La designació nominal dels membres, que inclourà la dels respectius suplents, es publicarà al tauler 
d’anuncis juntament amb la llista d’admesos i exclosos i s’ajustarà a les regles establertes a l’article 72 del 
Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament del personal al servei de les entitats 
locals. L’abstenció i recusació dels membres del Tribunal s’ha d’ajustar al que preveuen els articles 28 i 29 
de la LRJPAC.  
 
3. El Tribunal no pot constituir-se ni actuar sense l’assistència de la majoria absoluta dels seus membres, 
siguin titulars o suplents.  
 
4. El Tribunal pot disposar la incorporació a les seves tasques d’assessors/es especialistes, per a totes o 
algunes de les proves. En aquest sentit i de conformitat amb les previsions del 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 a les administracions públiques de Catalunya, es nomenarà una persona 
perquè assessori el tribunal qualificador, la qual actuarà amb veu i sense vot. 
 
5. L’abstenció i recusació dels membres del Tribunal s’ha d’ajustar al que preveuen els articles 28 i 29 de 
la LRJPAC.  
 
6. Els membres del Tribunal meritaran les assistències que determina el RD 462/02, de 24 de maig, 
classificant l’òrgan de selecció segons la classificació que determina aquest Decret. 
 
 
Setena.- Inici i desenvolupament del procés selectiu   
 
1. El procediment de selecció és el de concurs i es regirà pel que indiquen aquestes bases, amb el 
desenvolupament següent:  
 
 
1.1 Prova de caràcter pràctic: Les persones aspirants hauran de presentar un projecte relacionat amb el 
lloc de feina a desenvolupar, que hauran de defensar davant del tribunal durant 15 minuts. La puntuació 
màxima a obtenir en aquesta prova és de 20 punts. 
 
1.2 Valoració de mèrits: Consisteix en la valoració dels mèrits al·legats i acreditats documentalment 
pels/per les candidats/es, fins a un màxim de 9 punts i de conformitat amb l’escala següent:  
 

1. Serveis efectius prestats a l’Administració Pública Local, com a funcionari de carrera o personal 
interí, en lloc o plaça de categoria A2 de Tècnic/a mig, o mitjançant contracte laboral amb 
categoria A2, llevat dels inclosos en plans d’ocupació o altres programes subvencionats per 
altres Administracions, a raó de 0,10 punts per mes o fracció, fins un màxim de 3 punts. 
 

2. Experiència professional a l’Administració Pública en llocs de treball de funcions i continguts 
iguals o similars a la plaça objecte de la convocatòria, llevat dels inclosos en plans d’ocupació o 
altres programes subvencionats per altres Administracions, a raó de 0,10 punts per mes o 
fracció, fins a un màxim de 3 punts. 
 

3. Experiència professional a l’empresa privada en llocs de treball de funcions i continguts iguals o 
similars a la plaça objecte de la convocatòria o exercici lliure de la professió, a raó de 0,10 punts 
per mes o fracció, fins a un màxim de 3 punts. 
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L'experiència professional en les administracions o empreses del sector públic s'ha d'acreditar 
mitjançant certificació (annex I de serveis previs) de l’òrgan competent amb indicació expressa de 
l’escala i subescala o categoria professional desenvolupada, període de temps i règim de 
dedicació. L’antiguitat i els serveis prestats en aquesta administració no caldrà que s’acreditin 
documentalment i s’admetran i valoraran amb base a les dades que obrin en els expedients 
personals de les persones aspirants. 
 
L'experiència professional en empreses del sector privat s’han d’acreditar mitjançant l’aportació 
de fotocòpies dels contractes de treball, fulls de nòmina o qualsevol altre mitjà que acrediti la 
naturalesa dels serveis prestats amb indicació del inici i fi d’aquesta prestació, per la qual 
s’aportarà un certificat emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social de la vida laboral 
del/de la sol·licitant, o l’última nòmina on consti antiguitat i naturalesa del servei prestat. 
L’exercici lliure de la professió s’acreditarà mitjançant els contractes mercantils o facturació 
conformada per l’empresa destinatària del servei, que acrediti la naturalesa dels serveis prestats 
amb indicació del inici i fi d’aquesta prestació, i la seva dedicació. 
Tota la documentació justificativa serà compulsada per l'Ajuntament amb la presentació prèvia 
dels originals. 
Els mèrits insuficientment justificats no seran valorats.  
 

4. Nivell de formació i estudis:  
 

• Realització de cursos de formació i de perfeccionament que tinguin relació directa amb 
el lloc objecte de la convocatòria, fins a un màxim de 3 punts. 

 
La valoració de cada curs es farà segons la duració d’aquest i d’acord l’escala següent: 
-Cursos de 50 o més hores: ..................................0,40 punts. 
-Cursos de 25 o més hores: ..................................0,20 punts.  
-Cursos de menys de 25 hores: ............................0,10 punts. 
 
En el supòsit que no quedi acreditat la duració d’hores del curs es valorarà amb la 
puntuació mínima de 0,05 punts.  
Els cursos, cursets i jornades 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. 

 
 

• Acreditacions d’altres titulacions, no acumulables, fins a un màxim de 3 punts: 
 

Aquestes titulacions hauran de ser complementàries a les exigides per formar part en el 
procés de selecció, relacionades amb la plaça convocada, i sempre d’igual o superior 
rang acadèmic a l’exigida per formar part en el procés de selecció, d’acord amb els 
paràmetres següents: 

 
Curs PostGrau / Màster: 0,50 punts 
Diplomat universitari: 0,75 punts. 
Llicenciatura: 1 punt. 

 
1.3 Entrevista personal obligatòria: Per comprovar les condicions específiques exigides pel 
desenvolupament del lloc de treball es mantindrà una entrevista amb les persones candidates. Per 
realitzar aquesta entrevista el Tribunal podrà comptar amb persones tècniques especialitzades. La 
puntuació màxima a obtenir en aquesta prova és de 10 i versarà sobre la valoració del conjunt del 
currículum de l’aspirant realitzant preguntes per a concretar aspectes de l’experiència laboral de l’aspirant, 
tasques desenvolupades, i mitjançant el mètode d’entrevista conductual per valorar paràmetres específics 
i concrets, com el desenvolupament, l’expressió, l’aportació, la motivació, els coneixements, la resolució 
de conflictes, l’adaptabilitat, la millora professional i expectatives, entre d’altres..    
 
 
2. Disposicions de caràcter general.  
 
2.1. La data, hora i lloc de realització del procés selectiu (valoració de mèrits i entrevista) es publicarà al 
tauler d’anuncis. Només hi haurà una convocatòria i s’exclourà del procés selectiu l’aspirant que no hi 
comparegui, independentment de l’eventual justificació de la incompareixença.  
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2.2. Una vegada realitzat el procés selectiu, el resultat del mateix, s’exposaran al tauler d’edictes de 
l’Ajuntament de Collbató, carrer Bonavista, número 2. 
 
2.3. El tribunal podrà demanar en tot moment als aspirants la seva identificació, i per tant, hauran de 
concórrer al procés selectiu proveïts del DNI o altre document oficial (passaport o carnet de conduir). 
 
2.4. En el cas que ho consideri pertinent, el Tribunal adaptarà els mitjans de realització dels exercicis 
dels/de les aspirants discapacitats/des, de manera que gaudeixin d’igualtat d’oportunitats respecte als/a 
les altres aspirants, sempre que així ho hagin indicat en la sol·licitud per prendre part en el corresponent 
procés selectiu.  
 
2.5. S’entén que el compliment de les condicions i requisits exigits per poder participar en el procés 
selectiu, s’ha de produir en la data d’acabament del termini de presentació de sol·licituds i mantenir-se fins 
la firma del contracte com a personal laboral temporal. Aquestes condicions i requisits s’han d’acreditar de 
la manera i en el termini que preveu la base quarta.  
 
No obstant això, si durant els procés selectiu el tribunal considera que hi ha raons suficients, podrà 
demanar a qualsevol dels/de les aspirants que acreditin el compliment de totes o alguna de les condicions 
i requisits exigits per prendre part al procés selectiu.  
 
 
Vuitena.- Llista d’aprovats/des i presentació de doc uments  
 
1. Un cop finalitzada la qualificació dels aspirants, el Tribunal farà pública en el tauler d’edictes de 
l’Ajuntament la relació d’aprovats/des per ordre de puntuació final, i efectuarà la proposta de contractació 
a l’òrgan competent de l’aspirant que hagi obtingut la més gran puntuació. Si aquest aspirant no hagués 
acreditat el nivell de suficiència de català, haurà de ser convocat pel Tribunal qualificador per a la 
realització de la prova de català abans que el Tribunal elevi proposta de contractació. Tanmateix si aquest 
aspirant no tingués la nacionalitat espanyola ni acredités coneixements suficients de castellà haurà de ser 
convocat pel Tribunal qualificador per a la realització de la prova de castellà abans que el Tribunal elevi 
proposta de contractació, segons preveu la base tercera. En cas de no ser declarat Apte, ja sigui del nivell 
de català o del nivell de castellà, el tribunal qualificador haurà d’elevar proposta de contractació en relació 
al següent aspirant que hagués obtingut la segona puntuació més alta, sempre i quan, aquest donés 
compliment als requisits de coneixement de llengua catalana; i de llengua castellana, si s’escau. 
 
2. L’Aspirant proposat/da ha de presentar a l’àrea de Recursos Humans de l’Ajuntament, en el termini de 
cinc dies a partir de l’endemà de l’exposició de la llista d’aprovats/des i sense requeriment previ, els 
documents acreditatius de les condicions de capacitat i dels requisits exigits que es detallen a la base 
tercera.  
 
3. Quan s’al·legui una titulació equivalent a l’exigida com a requisit en les bases de la convocatòria, és 
responsabilitat de l’aspirant acreditar documentalment l’esmentada equivalència. 
 
4. L’acreditació de posseir la capacitat funcional per a l'exercici de les tasques que pertoquin al lloc 
objecte del procés selectiu serà per mitjà d’un certificat mèdic oficial vigent que aportarà el candidat 
proposat o l’acceptació per part d’aquest de ser sotmès a una revisió mèdica pels serveis de vigilància de 
la salut contractats per l’Ajuntament de Collbató amb l’objectiu de validar aquesta condició. 
 
5. L’Aspirant que dins del termini fixat, excepte casos de força major, no presenti la documentació, o de 
l’examen de la qual es comprovi que no compleix algun dels requisits assenyalats a la base tercera, no 
podrà ser contractat i s’anul·laran les seves actuacions, sens perjudici de la responsabilitat en què hagi 
incorregut.  
En aquest cas, com també en el supòsit de renúncia de l’aspirant proposat/da, l’Alcalde/sa de 
l’Ajuntament formularà proposta a favor de l’aspirant aprovat/da que hagi obtingut la següent puntuació 
més alta i tingui cabuda en el lloc convocat com a conseqüència de l’esmentada anul·lació, el/la qual 
haurà d’aportar la documentació abans esmentada.  
 
Novena.- Contractació, període de prova  
 
1. Exhaurit el període de presentació de documents, i en el termini màxim d’un mes, l’Alcalde/sa acordarà 
el nomenament de l’aspirant proposat/da pel Tribunal en règim d’interinagte per projecte en perìode de 
prova. Aquest acord serà notificat a l’interessat/da i publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
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2. Una vegada efectuada aquesta notificació, l’aspirant seleccionat/da ha d’incorporar-se al servei de 
l’Ajuntament en el moment en què hi sigui requerit/da, i en un termini màxim de 5 dies des de la data de 
l’acord de contractació. En aquest moment li serà lliurada una diligència d’inici del període de prova com a 
personal laboral.  
 
3. L’aspirant que injustificadament no s’incorpori al servei de l’Ajuntament perdrà tots els drets derivats del 
procés de selecció i de la contractació subsegüent com a personal laboral.  
 
4. El període de prova és de dos mesos. Durant aquest període el personal laboral en període de prova 
ha d’assistir als cursos de formació que l’Ajuntament pugui organitzar. 
 
No obstant això, seran contractats/des directament els/les aspirants que acreditin haver prestat serveis a 
l’Ajuntament dins l’any immediatament anterior a la convocatòria corresponent, sempre que ho hagin estat 
en la mateixa categoria, la valoració sigui adequada i durant un període igual o superior al previst per al 
període de prova. Si els serveis han estat prestats per un període inferior, el període de prova serà pel 
temps necessari per completar amb aquell el període establert.  
 
5. El personal laboral durant el període de prova gaudeix de les mateixes retribucions que el personal 
laboral fix d’igual categoria i lloc de treball, de conformitat al catàleg retributiu vigent a la Corporació.  
 
6. El període de prova es realitzarà sota la supervisió de la Secretària – Interventora de l’Ajuntament de 
Collbató. Una vegada finalitzat aquest període, la supervisora emetrà el seu informe, en el qual haurà de 
fer constar expressament si l’aspirant supera el període de prova, el qual es donarà a conèixer a la 
persona interessada, que hi podrà fer les al·legacions que consideri oportunes. Tota aquesta 
documentació s’inclourà en el seu expedient personal.  
 
Durant el període de prova es valoraran i consideraran els següents factors: 
- Habilitats socials i de comunicació. 
- Compliment de les ordres i disciplina. 
- Iniciativa en el desenvolupament de les tasques. 
- Correcció en el tracte amb els ciutadans i els companys. 
- Disposició personal i implicació vers la feina. 
- Responsabilitat. 
- Compliment d’horaris i puntualitat. 
- Adaptació a l’organització. 
 
Aquesta fase tindrà la consideració de fase final del procés selectiu. Si a judici dels tutors, motivat en els 
seus informes, l’aspirant no supera amb aprofitament el període de prova, perdrà tots els seus drets per 
resolució de l’Alcaldia, igualment motivada, que donarà lloc a la rescissió del contracte i a la pèrdua de 
qualsevol dret que li pugui correspondre en virtut del procés selectiu.  
 
8. La contractació com a personal interí serà publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 

9.El nomenament interí tindrà caràcter temporal per un màxim de tres anys, de conformitat amb els 
supòsits contemplats a l’Article 10.1 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (EBEP).  

 
Desena.- Incompatibilitats  
 
En l’exercici de la funció pública atribuïda al lloc de treball a la qual ha estat destinat/ada, serà aplicable a 
l’empleat 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, ha d’efectuar una declaració d’activitats 
i, si s’escau, sol·licitar la compatibilitat, o exercir, altrament, l’opció prevista a l’article 10 de la Llei 53/84 de 
26 de desembre, a l’article 10 de la Llei 21/1987, de 26 novembre i a l’article 337 del Decret 214/90 de 30 
de juliol.  
 
Onzena.- Incidències  
 
1. Les convocatòries, les bases generals o específiques, les llistes definitives d’admesos/es i exclosos/es i 
la contractació del personal laboral poden ser impugnats pels/per les interessats/des, mitjançant la 
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interposició de recurs contenciós administratiu davant els Jutjats Contenciosos Administratius de 
Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la seva publicació en els diaris oficials.  
De forma potestativa es pot interposar recurs de reposició davant l’Alcalde/sa-President/a de l’Ajuntament, 
en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació o notificació.  
2.- Respecte al personal laboral, la resolució que estableixi la no superació del període de prova podrà ser 
impugnada pels/per les interessats/des davant la jurisdicció social en el termini de vint dies hàbils a 
comptar des de la seva notificació. No obstant, s’hauran de descomptar d’aquest termini els dies hàbils 
transcorreguts des de la notificació de la no superació del període de prova fins a la presentació de la 
reclamació prèvia.  
3. Contra els actes de tràmit del tribunal que decideixen directament o indirectament el fons de 
l’assumpte, que determinen la impossibilitat de continuar en el procés selectiu, que produeixen indefensió 
o perjudici irreparable als drets i interessos legítims, les persones interessades poden interposar recurs 
d’alçada davant l’Alcalde/sa-President/a de la corporació, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà 
de la publicació, exposició en el tauler d’anuncis o notificació individual.  
4. El Tribunal està facultat per resoldre els dubtes o discrepàncies que s’originin durant el 
desenvolupament del procés de selecció.  
5. Per la mera concurrència als processos selectius s'entén que l’aspirant accepta íntegrament aquestes 
bases, tret que, prèviament, hagi exercit el seu dret a impugnar-les.  
 
Dotzena.- Borsa de treball  
 
Els aspirants que, tot i haver superat la fase de concurs, no siguin proposats per ser contractats perquè no 
superin el procés selectiu s’incorporaran a una borsa de treball que l’Ajuntament de Collbató utilitzarà per 
cobrir les vacants temporals que es produeixin durant un període de dos anys a comptar des de la data de 
la resolució de contractació dels aspirants seleccionats.  
 
Disposició addicional.-   
 
En allò que no estigui previst en les bases, es procedirà segons el que determina el Decret 214/1990, de 
30 de juliol, de la Generalitat de Catalunya, i altres disposicions aplicables.  
Annex de funcions bàsiques previstes pel desenvolup ament del lloc de treball objecte de la 
convocatòria.-   
 

- Elaborar el projecte “Xarxa d’equipaments municipals” (Xarxa), integrant els equipaments 
municipals culturals, patrimonials i socials. 

- Definir línees d'actuació per a la reglamentació de l'ús dels equipaments  
- Definir la “Xarxa” i optimitzar-ne el seu ús amb una correcte dinamització genèrica 
- Definir els usos públics i privats dels equipaments municipals 
- Dinamitzar la participació ciutadana envers l’ús de la xarxa d’equipaments  
- Coordinar les entitats usuàries d’espais municipals  
- Coordinar la logística vinculada amb l’ús dels equipaments de la xarxa 
- Definir procediments per al treball transversal interàrees en relació a l’ús dels equipaments de la 

“Xarxa” 
- Elaborar pla de comunicació, seguint les polítiques comunicatives de la corporació 
- Elaborar gràfics, estadístiques i indicadors que permetin el seguiment de les activitats pròpies de 

la seva especialitat. 
- Assistir i participar en aquelles reunions, comissions o actes pels quals sigui requerit. 
- Realitzar tasques tècniques de suport i col•laborar en l'execució d'estudis, informes i projectes. 
- Atendre visites i trucades telefòniques, responent a les consultes per a les quals està 

facultat/ada. 
- Mantenir els contactes necessaris amb tercers per dur a terme les seves tasques. 
- Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, d’acord amb els procediments establerts 

per l’ajuntament i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals. 
- I, en general, altres de caràcter similar que li siguin atribuïdes.” 

 
La qual cosa us notifiquem per al vostre coneixement i efectes. 
 
Collbató, 1 de desembre de 2015 
 
La Secretària-Interventora, 
 
Pilar Ferrer Garrido 

 


