Per aquest motiu, es fan públiques les següents bases reguladores:
Bases reguladores del procés de selecció d’una plaça de tècnic
d’administració general
(grup A1) en règim de funcionari interí per
programa i per la constitució d’una borsa de treball.

1. Objecte de la convocatòria
- Denominació lloc de treball: TÈCNIC/A d’ADMINSITRACIÓ GENERAL
- Categoria: TÈCNIC SUPERIOR
- Règim jurídic: FUNCIONARI INTERÍ PER PROGRAMA (Annex 1)
- Grup de classificació: A1
- Retribució: 30.100€ anuals bruts, que corresponen a 12 mensualitats incloses
dues pagues extraordinàries d'import segons legislació vigent.
- Durada: tres anys sense possibilitat de pròrroga, atenent al caràcter temporal del
mateix.
Titulació requerida: Grau o Llicenciatura en dret, ciències polítiques, ciències
econòmiques i les que siguin equivalents a efectes professionals a aquestes.
Jornada: 37 hores i 30 minuts setmanals, d’acord amb el programa aprovat.
Les funcions a realitzar, sense que tinguin caràcter limitador, seran:
-

Realització d’un estudi de les contractacions vigents i les possibilitats de
pròrrogues amb l’establiment d’una relació de l’estat dels contractes en
vigor, la planificació per a l’aprovació de plecs administratius i tècnics així
com les incidències amb els contractistes.

-

Estudi i realització d’un calendari d’execució d’inversions del pressupost
vigent.

-

Redacció d’una planificació sistemàtica dels contractes pendents de licitació
segons el risc i les necessitats del servei.

-

Elaborar els corresponents plecs de clàusules administratives, informes
jurídics, dictàmens, assistència jurídica, control de la documentació
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L’Ajuntament de Pardines, mitjançant Decret d’Alcaldia de data 21 de gener de
2020, ha resolt aprovar les bases reguladores i la corresponent convocatòria del
procés selectiu, d’una plaça de tècnic d’administració general (grup A1) en règim
de funcionari interí per programa i per la constitució d’una borsa de treball.
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Edicte d’aprovació de les bases i la convocatòria del procés de selecció
d’una plaça de tècnic d’administració general (grup A1) en règim de
funcionari interí per programa i per la constitució d’una borsa de treball.

la

configuració

de

l’expedient

de

contractació

-

Redacció dels plecs de prescripcions tècniques.

-

Tramitació electrònica de la licitació (Sobre Digital) i assistència a les Meses
de Contractació.

-

Elaboració d’estudis de costos previs als contractes.

-

Elaboració d’estudis de mercat.

-

Fer el seguiment de normativa i jurisprudència en matèria de contractació
pública.

-

Donar resposta als requisits del processos d’auditoria relacionats amb els
expedients de contractació i a la normativa vigent.

-

Establir i analitzar els indicadors per avaluar l’activitat en aquest àmbit.

-

Vetllar per el compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de
dades de caràcter personal així com en el compliment de la Llei 19/2014, de
29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern.

-

Elaboració del pressupost general de l’entitat.

-

Confecció de la liquidació i dels Comptes Anuals de l’entitat.

-

Totes les tasques derivades de la comptabilitat.

-

Control intern econòmic i elaboració d’informes econòmics i jurídics.

-

Preparació de tota la informació i documentació relacionada amb la
tresoreria.

-

Elaboració d’informació econòmica, pressupostària i financera mensual,
trimestral o anual a trametre a la Generalitat de Catalunya i altres
organismes públics.

-

Preparació d’informació fiscal i relacions amb Hisenda.

2. Publicitat de la convocatòria
La convocatòria i el contingut íntegre d’aquestes bases es publicarà al Butlletí
Oficial de la Província de Girona, i un extracte es publicarà al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.
Així mateix es publicarà la convocatòria al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la
web de l’Ajuntament de Pardines.
Les successives publicacions dels actes de tràmit d’aquesta convocatòria (llistes
d’aspirants admesos i exclosos, data de les proves de selecció, resolucions del
tribunal qualificador i resultats definitius) es publicaran exclusivament al tauler
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necessària per
administrativa.

Les persones que concorrin a aquesta convocatòria han de reunir els requisits
següents:

a) Haver complert 16 anys i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa.
b) Tenir la nacionalitat espanyola, d’acord amb les lleis vigents, o tenir la nacionalitat

de qualsevol dels estats membres de la Unió Europea o d’aquells estats als quals,
en virtut de tractats internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per
Espanya, sigui d’aplicació la lliure circulació de treballadors, de conformitat amb
l’article 57 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 amb el que estableix la Llei
orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i
la seva integració social i disposicions concordants. Les persones aspirants
estrangeres han d’acreditar la seva nacionalitat.
Les previsions del paràgraf anterior seran d’aplicació, sigui quina sigui la seva
nacionalitat, al cònjuge dels espanyols i dels nacionals d’altres estats membres de
la Unió Europea, sempre que no estiguin separats de dret, i als seus descendents i
als del seu cònjuge sempre que no estiguin separats de dret, siguin menors de vinti-un anys o majors d’aquesta edat dependents.
Les persones aspirants estrangeres, excepte les nacionals dels estats de parla
hispana, han d’acreditar un coneixement de nivell Domini Operatiu Eficaç (C1) de
llengua castellana, de conformitat amb la base sisena. En cas que les persones
aspirants no puguin acreditar documentalment la possessió d’un coneixement
adequat de la llengua castellana, el procés de selecció ha de contenir una prova o
l’exercici de coneixements orals i escrits de llengua castellana, en el nivell C1, que
han de superar aquests aspirants, a no ser que les proves selectives impliquin per
si mateixes la demostració d’aquest coneixement. La prova, si escau, s’ha de
qualificar d’ ”apte” o “no apte”, essent necessari obtenir la valoració d’ ”apte” per
passar a realitzar les proves restants del procés selectiu.

c) Estar en possessió de títol universitari de Grau o Llicenciatura en dret, ciències
polítiques, ciències econòmiques i les que siguin equivalents a efectes professionals
a aquestes, o estar en condicions d'obtenir-lo en la data en què acabi el termini de
presentació d'instàncies.
En cas de titulacions obtingudes a l’estranger, han d’estar acompanyades de l’ordre
ministerial de reconeixement del títol expedit, de conformitat amb la normativa
reguladora de l’homologació i consolidació dels títols i estudis estrangers.

d) Tenir capacitat funcional per a l'exercici de les plaça convocada.
e) No estar separats mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les

administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les
comunitats autònomes, ni trobar-se en situació d’inhabilitació absoluta o especial
per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial. En el cas dels aspirants
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3. Requisits dels participants
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electrònic d’edictes, disponible a la Seu Electrònica de l’Ajuntament, i aquesta
publicació tindrà els efectes de la notificació.

suficiència de català), acreditat mitjançant certificat de l’òrgan competent de la
Generalitat de Catalunya en matèria de política lingüística o mitjançant alguna de
les titulacions equivalents d’acord amb el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre
avaluació i certificació de coneixements de català, i l’Ordre VCP/491/2009, de 12 de
novembre, per la qual es refonen i s’actualitzen els títols, diplomes i certificats
equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política
Lingüística, modificada per l’Ordre VCP/233/2010. Així mateix, és d’aplicació el
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 cas que les persones aspirants no puguin acreditar documentalment la possessió
del nivell de català exigit, hauran de superar la prova específica sobre
coneixements de la llengua catalana prevista a la base setena de les presents bases
específiques, excepte si acrediten, en qualsevol moment abans de l’hora de la
realització de la prova, alguna de les circumstàncies següents:


Estar en possessió de certificat de coneixements de català en el nivell C1
expedit per la Direcció General de Política Lingüística o d’un dels altres
títols, diplomes i certificats que són considerats equivalents.



Estar en possessió de certificat d’haver superat una prova de nivell igual
o superior al requerit en un procés de selecció convocat per la mateixa
administració en la mateixa oferta pública d’ocupació.



Haver participat i obtingut plaça en processos anteriors de selecció de
personal convocats per la mateixa administració en què hi hagués
establerta una prova de català de nivell igual o superior al requerit.



Certificat emès per qualsevol institut d’educació secundària públic que
acrediti el coneixement de català dins de l’ensenyament obligatori a
Catalunya.

g) Les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola, excepte els

nacionals dels estats de parla hispana, hauran d’acreditar coneixements de nivell de
Domini Operatiu Eficaç (C1) de llengua castellana.
En cas que les persones aspirants no puguin acreditar documentalment la possessió
del nivell de llengua castellana exigit, hauran de superar la prova específica sobre
coneixements de la mateixa prevista a la base setena d’aquestes bases
específiques, excepte si acrediten en qualsevol moment abans de l’hora de
realització de la prova alguna de les circumstàncies següents:


Haver realitzat en l’Estat espanyol tots els estudis necessaris per a
l’obtenció del títol especificat en el punt c) de la present base.
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f) Tenir coneixements de la llengua catalana en el nivell C1 o equivalent (nivell de
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nacionals d'un altre estat, no han de trobar-se inhabilitats o en situació equivalent,
ni haver estat sotmesos a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi en el seu
estat, en els mateixos termes, accedir a l'ocupació pública.



Certificat d’aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les escoles
oficials d’idiomes del nivell Domini Operatiu Eficaç (C1) o superior.

Certificat d’haver superat una prova de nivell igual o superior al requerit en un
procés de selecció convocat per la mateixa administració en la mateixa oferta
pública d’ocupació.

4. Presentació de sol·licituds
Les sol·licituds es presentaran mitjançant instància genèrica, disponible al Registre
General de l’Ajuntament, o bé al registre electrònic general a l'adreça web
http://www.pardines.cat i en qualsevol lloc dels habilitats per l’article 16.4 de la
Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques, en el termini de 10 dies hàbils comptats des de l’endemà de la publicació
de l’extracte de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i de la
publicació de la convocatòria i bases reguladores en el Butlletí Oficial de la Província
de Girona.
Caldrà que els candidats acreditin documentalment, dins del termini de presentació
de sol·licituds, els requisits per participar-hi establerts a la base 3a. Entre aquesta
documentació, en tot cas, haurà de constar:

o

Sol·licitud de participació mitjançant instància genèrica.

o

Fotocòpia del document nacional d’identitat o de la nacionalitat que es tingui.

o

Fotocòpia de la titulació exigida per participar a la convocatòria.

o

Acreditació del nivell C de llengua catalana, i en el seu cas, coneixement de llengua
castellana.

o

Currículum vitae del sol·licitant, acompanyat d’original o fotocòpia d’informe de vida
laboral emès per la Seguretat Social en el termini màxim d’un mes anterior a la
finalització del termini de presentació de sol·licituds que ha de sol·licitar l’interessat
a la Seguretat Social.

o

Fotocòpia de mèrits presentats segons la base setena de les presents bases
reguladores.
La presentació de la sol·licitud implica el coneixement del text íntegre de les bases
reguladores del procés selectiu de referència, que el sol·licitant accepta sense
reserves i admet reunir les condicions exigides en les bases esmentades, i que no
pateix cap malaltia ni està afectat/da per cap limitació física o psíquica que sigui
incompatible amb l’exercici de les funcions del lloc de treball convocat.
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Diploma de nivell Domini Operatiu Eficaç (C1) de llengua castellana que
estableix el Reial decret 1137/2002, de 31 d’octubre, pel qual es regulen
els “diplomes d’espanyol com a llengua estrangera (DELE)” o certificació
acadèmica que acrediti que s’han superat totes les proves adreçades a la
seva obtenció.
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Es garanteix la confidencialitat de les dades personals i professionals dels
participants en aquest procés de selecció, les quals seran tractades als únics
efectes de la gestió del procés de selecció i constitució de la borsa de treball.
A aquest efecte, només es farà públic nom i cognoms dels aspirants a efectes
d’abstenció i recusació dels membres del Tribunal qualificador.

6. Tribunal qualificador
D’acord amb l’establert en 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, l’òrgan
de selecció ha de ser col·legiat, la seva composició s’ha d’ajustar als principis
d’imparcialitat i professionalitat dels seus membres i s’ha de tendir a la paritat
entre dona i home.
El personal d’elecció o de designació política, els funcionaris interins i el personal
eventual no poden formar part dels òrgans de selecció.
L'òrgan de selecció estarà constituït de la manera següent:
- President/a: Titular i suplent: Un/a secretari/ària-interventor/a o un tècnic
d’administració general del Servei d’Assistència Tècnica als Municipis (SAT) de la
Xarxa Local de Municipis de la Diputació de Girona.
- Vocals:
Titular i suplent: Un/a funcionari/ària de carrera o personal laboral fix, designat/da
per l'alcaldessa d'aquest Ajuntament, provinent d’una altra Corporació, amb
coneixements especialitzats sobre el contingut de la plaça convocada.
Titular i suplent: Una persona designada per l’alcaldessa d’aquest Ajuntament a
proposta de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya.
- Secretari/ària:
Titular: El/la secretari/ària interventor/a de la Corporació.
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Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, es publicarà al tauler
electrònic d’edictes de l’Ajuntament, la llista de les persones admeses i excloses
provisional per participar en el procés de selecció mitjançant Resolució d’Alcaldia.
En la mateixa resolució es farà pública la composició i la data de constitució del
tribunal qualificador, així com la data de realització de la prova de selecció. A partir
de la data de publicació, es concedirà un termini de 5 dies hàbils perquè els
candidats puguin presentar esmenes o al·legacions a la resolució d'exclusió del
procés de selecció. L'esmena de defectes de forma es farà davant de l’Alcaldia. Les
possibles al·legacions presentades es resoldran en un termini breu de temps i la
resolució adoptada es comunicarà individualment a les persones que hagin
presentat al·legacions.
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5. Admissió dels aspirants

- Assessor/a per a la prova de llengua castellana, si s’escau.
La designació dels membres de l’òrgan de selecció ha d’incloure la dels suplents
respectius, i es farà en la mateixa resolució d’Alcaldia que es dicti per a l’aprovació
de la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses.
La composició de l’òrgan de selecció s’ha d’ajustar al principi d’especialitat i el
president i els vocals han d’estar en possessió de titulació igual o superior a
l’exigida a les persones aspirants del present procés selectiu.
L’òrgan de selecció es regeix pel que estableixen els articles 15 a 18 de la Llei
40/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic del Sector Públic.
L’abstenció i recusació dels membres de l’òrgan de selecció s’han d’ajustar al que
preveuen els articles 23 i 24 de la mateixa Llei 40/2015.

L’òrgan de selecció no es pot constituir ni actuar sense l’assistència, com a mínim,
de la meitat dels seus membres, ja siguin titulars o suplents. Sempre serà
necessària la presència del president i del secretaria o persones que els
substitueixin.
L’òrgan de selecció ha d’actuar amb total autonomia i els seus membres són
personalment responsables de l’objectivitat del procediment, de l’estricte
compliment de les bases de la convocatòria i dels terminis establerts per a la
realització i qualificació de les proves i la publicació dels seus resultats.
Tots els membres de l’òrgan de selecció tenen veu i vot, excepte el secretari i
els/les assessors/es que nomes tenen veu, però no vot. Els acords s’han d’adoptar
per majoria simple. En cas d’empat, ha de resoldre el vot de qui actua com a
president.
De cada sessió que faci l’òrgan de selecció, se n’ha d’estendre l’acta corresponent,
signada pel secretari, que n’ha de donar fe, amb el vistiplau del president. També
pot ser signada per la resta de membres de l’òrgan de selecció, si així s’estableix
per acord del mateix.
L’òrgan de selecció ha de resoldre per majoria tots els dubtes que puguin sorgir en
relació amb l’aplicació i la interpretació d’aquestes bases, així com la forma
d’actuació en els casos no previstos en les mateixes.
Així mateix, l’òrgan seleccionador pot disposar la incorporació d’altres assessors
especialistes a les seves tasques, per a les proves corresponents dels exercicis que
estimi pertinents o per emetre informe per escrit, limitant la seva actuació a prestar
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- Assessor/a nomenat/da per l’òrgan competent en matèria de política lingüística de
la Generalitat, per a la prova de llengua catalana.
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Suplent: Un/a secretari/ària-interventor/a del Servei d’Assistència Tècnica als
Municipis (SAT) de la Xarxa Local de Municipis de la Diputació de Girona.

L’assistència dels membres de l’òrgan de selecció s’ha de retribuir d’acord amb el
que disposa el Reial decret 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per
raó del servei. A aquests efectes, i de conformitat amb la classificació dels òrgans
de selecció que fa la disposició esmentada, l’òrgan de selecció té la classificació
següent:


Tribunal de tercera categoria (places del Grup D i E -actuals subgrups C2 i
agrupacions professionals sense titulació, respectivament, segons el text
refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, aprovat per Reial
decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre-).

7. Desenvolupament del procés selectiu
El procés selectiu serà per la modalitat de concurs, i constarà de les següents
fases:
1ª fase: Prova de coneixements de llengües catalana.
2a fase: Prova de coneixements de llengua castellana, si s’escau.
3ª fase: Prova pràctica.
4ª fase: Entrevista.
5ª fase: Valoració de mèrits.
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la seva col·laboració en les respectives especialitats tècniques i sota la direcció de
l’òrgan esmentat.

Els candidats que no hagin acreditat documentalment els coneixements de català
exigits a l’apartat tercer d’aquestes bases hauran de superar una prova específica
de coneixements de nivell de suficiència (C1) de llengua catalana. La qualificació en
aquest exercici serà d’apte/a o no apte/a i quedaran eliminats del procés els
aspirants que rebin la qualificació de no apte/a. Quedaran exempts d'aquesta prova
els candidats que presentin abans de l'hora assenyalada per a l'inici de la prova de
coneixements de català la documentació prevista a l'apartat 3.1.f) d'aquestes
bases.
El tribunal podrà comptar amb la col·laboració d'assessors especialistes en llengua
o encomanar la realització de les proves a professionals externs, si és necessari.
2ª fase: Prova de llengua castellana
Les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola, excepte les
nacionals dels estats de parla hispana, i que no hagin acreditat, abans de la
realització d’aquesta prova, estar en possessió del nivell Domini Operatiu Eficaç
(C1) de llengua castellana hauran de realitzar, obligatòriament, una prova que

Butlletí Oficial de la Província de Girona

1ª fase: Prova llengua catalana

3ª fase: Prova pràctica, de caràcter obligatori i eliminatori
Aquesta fase constarà d’una prova de caràcter pràctic. Tindrà caràcter eliminatori i
consistirà en resoldre un o diversos casos pràctics plantejats pel tribunal
qualificador, de forma escrita, i durant el termini màxim de dues hores. Aquesta
prova puntuarà sobre un màxim de 20 punts. Els aspirants que no obtinguin
almenys 10 punts quedaran eliminats del procés selectiu.
Els criteris de correcció del tribunal qualificador tindran en compte el nivell
d’exigència pròpia de les funcions del lloc de treball de tècnic/a d’administració
general (grup A1), pel que fa als coneixements, a la capacitat d’analitzar les
situacions i resoldre problemes pràctics que es poden donar en situacions reals, de
forma que facin una aplicació raonada dels coneixements, amb claredat, precisió,
rigor en l’exposició i qualitat en l’expressió escrita.
Durant el desenvolupament d’aquest exercici els aspirants no podran fer ús de
textos legals.
Els temes sobre els quals versarà la prova seran els següents:
1. El municipi. Els òrgans de representació política i la seva designació.
Organització i competències municipals. La província en el règim local.
Òrgans necessaris i òrgans complementaris. Competències. Altres entitats
locals.
2. La contractació administrativa. Principis generals de la Llei de contractes del
sector públic. Àmbit d'aplicació subjectiva. Classificació dels contractes i
règim jurídic.
3. L’activitat subvencional de les Administracions públiques. Principis generals.
Procediments de concessió i gestió de las subvencions. Reintegrament de
subvencions.
4. L'acte administratiu: concepte i classes. Elements de l'acte administratiu. La
motivació i la forma. El silenci administratiu. L'eficàcia de l'acte
administratiu: principis generals. Executivitat de l'acte administratiu. La
notificació i la publicació. Invalidesa dels actes.
5. La Llei 19/2014 de Transparència, accés a la informació pública i bon govern
i la seva aplicació en l’àmbit municipal.
6. Ordenances i reglaments de les Entitats Locals: classes i procediments
d’elaboració.
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La qualificació d’aquesta prova serà d’APTE o NO APTE, quedant eliminades les
persones aspirants amb qualificació de no apte.
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consistirà en un exercici escrit (elaboració d’una redacció o dictat) i en mantenir
una conversa amb els/les assessors/ores per a la realització d’aquesta prova, de
manera que quedi demostrat el domini suficient de l’idioma, en el nivell abans
indicat, per part de la persona aspirant.

9. El personal de les entitats locals: classes. Drets i deures dels funcionaris
públics locals.
10. Els recursos de les hisendes locals. Els tributs locals: principis. La potestat
reglamentària de les entitats locals en matèria tributària: contingut de les
ordenances fiscals, tramitació i règim d'impugnació dels actes d'imposició i
ordenació de tributs.
11. El Pressupost General de les Entitats Locals: concepte i contingut. Les bases
d'execució del pressupost. L'elaboració i aprovació del Pressupost General.
La pròrroga pressupostària. L'estructura pressupostària. Els crèdits del
pressupost de despeses: delimitació, situació i nivells de vinculació jurídica.
Les modificacions de crèdit: classes, concepte, finançament i tramitació.
12. L’execució del pressupost de despeses. Les despeses amb finançament
afectat. Desviacions de finançament. Procediment general: autorització,
disposició, obligació i pagament. Procediments especials d’execució de la
despesa. Procediment de pagament.
13. La factura electrònica i el registre comptable de factures en el sector públic.
14. Liquidació del pressupost. Romanents de crèdit. Resultat pressupostari.
Romanent de tresoreria. La consolidació pressupostària.
15. Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. Regla de la despesa i
principi d’estabilitat. Els Plans economicofinancers. Plans d’ajust i
sanejament financer. Subministrament d’informació financera de les entitats
locals a les diferents administracions.
16. La tresoreria de les entitats locals. Règim jurídic. El principi d’unitat de
caixa. Funcions de la tresoreria. Organització. Situació del fons: la caixa i els
comptes bancaris.
17. La realització de pagaments: prelació, procediments i mitjans de pagament.
El compliment del termini dels pagaments: el període mitjà del pagament.
L’estat de conciliació.
18. La comptabilitat de les entitats locals i els seus organismes autònoms: els
models normal, simplificat i bàsic. Les Instruccions dels models normal i
simplificat de comptabilitat local: estructura i contingut. Principis generals
del model normal de comptabilitat local.
19. El compte general de les entitats locals. Informació a subministrar al Ple, als
òrgans de gestió, als òrgans de control intern i a altres administracions.
20. El control intern de l'activitat economicofinancera de les entitats locals i els
seus ens dependents. La funció interventora: àmbit subjectiu, àmbit objectiu
i modalitats. Especial referència a les objeccions. El control financer: àmbit
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8. Els tipus de béns de les entitats locals.
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7. Les llicències urbanístiques i el règim de comunicació prèvia.

Es realitzarà una entrevista personal a fi de comprovar l’adequació i la idoneïtat
dels candidats per realitzar les tasques i les funcions pròpies de la plaça. Aquesta
fase és obligatòria per a les persones aspirants que hagin superat les fases
anteriors i la seva puntuació serà fins a 2 punts, la qual s’acumularà a les de les
fases anteriors.
S’atorgarà una puntuació de 0 punts a les persones aspirants que no es presentin a
l’entrevista, en el moment de la crida per realitzar-la.
5ª fase: Valoració de mèrits (Total 8 punts):
El Tribunal qualificador procedirà a 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, o que es presentin fora del termini de la presentació de la
sol·licitud per participar en el procés de selecció.
El barem de mèrits es el que es detalla continuació:
a) Experiència professional:
En aquest apartat es valora l'experiència professional en el desenvolupament de
funcions coincidents amb les del lloc de treball, en contingut professional i/o en
nivell tècnic, a raó de:

- 0,075 punt/mes a l’Administració local,
- 0,050 punts/mes en l’àmbit d’altres administracions públiques,
- 0,025 punts/mes en l’àmbit privat,
En aquest apartat, la puntuació màxima que es pot obtenir és de 3 punts.
El temps de serveis prestats simultàniament només es computa una vegada.
No es valoren els serveis prestats a les administracions públiques en qualitat de
personal eventual de confiança o assessorament especial.
L’experiència en el sector públic caldrà acreditar-la mitjançant el certificat de
serveis prestats i les resolucions administratives que acreditin les funcions
realitzades. L’experiència en el sector privat caldrà acreditar-la amb l’informe de
vida laboral emès per la Tresoreria de la Seguretat Social i còpia els contractes de
treball on acrediti les funcions realitzades.
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4ª fase: Entrevista.
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subjectiu, modalitats, procediments i informes. L'auditoria com a forma
d'exercici del control financer. Les normes d'auditoria del sector públic.

En aquest apartat es valora la realització de cursos de formació relacionats
directament amb les funcions descrites en aquestes bases, d’acord amb els
certificats emesos pels centres de formació corresponents.
La formació puntuarà d’acord amb el barem que s’indica a continuació (fins a un
màxim de 3 punts)
Certificat d’assistència exclusivament, a partir de 10 hores: 0,10 punts
Certificat d’assistència i aprofitament, amb una durada de 10 a 30 hores: 0,20
punts
Certificat d’assistència i aprofitament, amb una durada de 31 a 60 hores: 0,50
punts
Certificat d’assistència i aprofitament, amb una durada de 61 a 100 hores:0,75
punts
Certificat d’assistència i aprofitament, a partir de 100 hores: 1 punt
c) Altres titulacions acadèmiques:
En aquest apartat es valorarà estar en possessió de màster o postgrau universitari
en l’àmbit que tingui incidència en les funcions del lloc de treball, amb un màxim
de 2 punts.
Tipologia de titulació
acadèmica

Quan els estudis tinguin una
relació directa amb les
funcions a desenvolupar

Quan els estudis tinguin una
relació genèrica amb les
funcions del lloc

Grau o equivalent de
240 crèdits

0,50 punts

0,25 punts

Grau o equivalent de
300 crèdits

1 punt

0,75 punts

Màster universitari

1 punt

0,75 punts

Postgrau universitari

0,75 punts

0,25 punts

Quan l’aspirant presenti com a mèrit un Màster que ha estat continuació acadèmica
de la realització d’un Postgrau, només es tindrà en compte la puntuació màxima
prevista pel Màster, de forma que no s’acumularan les puntuacions del màster i el
postgrau.

Núm. 466 · Data 27-01-2020 · CVE BOP-2020_0_17_466 · Pàg. 12-20 · https://ddgi.cat/bop

b) Formació:
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L’òrgan selectiu, podrà sol·licitar sempre que ho consideri necessari, documentació
addicional, per a la comprovació de les dades incloses en el currículum i que no
quedin prou justificades amb la vida laboral.

En cas que dos o més aspirants empatin en la puntuació final del procés selectiu,
tindrà prioritat la persona que hagi obtingut major puntuació global en les proves
de coneixements.

8. Publicació dels resultats i funcionament de la borsa de treball
Establerta la puntuació final del procés selectiu, el tribunal elevarà a l’alcaldia l’acta
del procés selectiu i la classificació definitiva, juntament amb la proposta de
nomenament a favor de la persona que hagi quedat qualificada en primera posició,
o la proposta de declaració deserta de la convocatòria.
La publicació dels resultats es farà al tauler d’edictes de l’Ajuntament a la web
municipal.
L’aspirant proposat presentarà a l’Ajuntament, dins el termini màxim de 5 dies
hàbils des que es faci pública la relació d’aprovats a què fa referència el primer
paràgraf, els documents acreditatius de les condicions que per prendre part a les
proves s’exigeixen a la base tercera i que són:
1.- Original del DNI, NIE o passaport.
2.- Original o fotocòpia compulsada 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.
4..- Certificat mèdic oficial de no patir malaltia o defecte físic que impossibiliti el
normal exercici de la funció.
5.- Original, en paper o format electrònic, o documentació compulsada dels mèrits
presentats.
Posteriorment, l’alcaldia-presidència de la Corporació adoptarà la resolució del
nomenament de la persona aspirant seleccionada, la qual haurà de prendre
possessió en el termini que se li indiqui en la resolució de nomenament.
La persona nomenada prendrà possessió en el termini de 5 dies hàbils a comptar
des del següent dia en què se li hagi notificat el nomenament. Si no prengués
possessió en el termini assenyalat sense causa justificada, perdrà qualsevol dret
derivat del procés selectiu.
En cas que la persona nomenada no presentés la documentació o no prengués
possessió en els terminis expressats, perdrà qualsevol dret derivat del procés
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La puntuació total de totes les fases del procés selectiu no pot ser superior als 30
punts i s'estableix una puntuació mínima de 12 punts per poder obtenir el
nomenament.
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En aquest apartat no es podrà valorar la titulació universitària que hagi servit com
a requisit per a participar en aquesta convocatòria.

Les persones que, havent superat totes les proves del procés selectiu, no hagin
obtingut plaça, passaran a formar part d’una borsa de treball per a la cobertura de
possibles vacants que sorgeixin en la mateixa categoria durant el termini de 3 anys
a comptar a partir de la data de nomenament del personal funcionari interí fruit del
procés de selecció. L’Ajuntament podrà no efectuar la corresponent crida quan es
tracti de contractacions o nomenaments pels que calgui una selecció o requisits
personals diferents.
La crida de persones en cas de vacant s’efectuarà per rigorós ordre de classificació
en el procés selectiu, mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a l'adreça de
correu que l'aspirant hagi indicat a la seva sol·licitud de participació a la
convocatòria, i mitjançant una trucada telefònica al número indicat en la sol·licitud.
En cas que la persona cridada no sigui localitzada o no es posi en contacte amb
l’Ajuntament de Pardines dins del dia hàbil següent, es cridarà la persona següent
de la llista de la borsa de treball. Els integrants de la borsa de treball hauran de
vetllar per l'actualització permanent de l’adreça de correu electrònic o del número
de telèfon de contacte que constin a l’Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols,
mitjançant avisos de modificació de les dades personals, que, si s’escau, hauran de
fer-se per escrit.
Un cop extingida la relació funcionarial o laboral de la persona seleccionada o de les
persones nomenades o contractades a través de la borsa de treball o d’aquelles
persones que no haguessin pogut atendre la trucada i comunicació de la proposta
de contractació, i sempre que la borsa continuï vigent, s’hi reincorporaran
conservant la posició de la llista d’aprovats emesa pel tribunal de selecció. En cas
que una persona sigui cridada i refusi l’oferta efectuada per l’ajuntament, quedarà
exclosa de la borsa de treball excepte en els següents supòsits:

a) Estar en situació de baixa per maternitat o paternitat, o per incapacitat temporal
reconeguda per la Seguretat Social.

b) Gaudir d’un permís per adopció o acolliment, segons la normativa vigent.
c) Tenir cura de fills menors de tres anys, o de familiars fins al segon grau de
consanguinitat o afinitat que no es puguin valer per ells mateixos.

També seran motius d'exclusió de la borsa de treball:

a)

La renúncia expressa de la persona candidata a formar part de la borsa de treball.

b)

La renúncia voluntària al contracte o nomenament interí durant la seva vigència.
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9. Funcionament de la borsa de treball
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selectiu, i es posarà aquest fet en coneixement de la següent persona de la relació
d’aprovats emesa pel tribunal, oferint-li els terminis que pertoquin per a la
presentació de documentació i presa de possessió. Així s’actuarà de forma
consecutiva si aquesta segona persona tampoc presentés la documentació o no
prengués possessió de la plaça.

d)

La resolució d’un expedient disciplinari amb sanció ferma.

e)

La no-presentació, amb el requeriment previ, de la documentació acreditativa
exigida per fer el nomenament o contracte.

f)

La pèrdua de les condicions per ser nomenat o contractat per l’Administració
pública.

g)

Quan existeixi una impossibilitat reiterada (dues ocasions diferents) de contactar
amb la persona candidata.

h)

Que el cap de personal, Sra. Alcaldessa, hagi emès un informe desfavorable que
acrediti motivadament el rendiment insuficient de la persona que ha estat
contractada. En aquest cas, es donarà prèvia audiència a la persona interessada
abans de l’adopció de la resolució definitiva d’exclusió de la borsa de treball.

10.

Informació bàsica de protecció de dades de caràcter personal

El responsable del tractament de les dades personals és l’Ajuntament de Pardines.
La finalitat del tractament és la gestió dels processos de provisió de places i de llocs
de treball i de selecció de persones interessades en ocupar les places i els llocs de
treball oferts.
La legitimació del tractament d’aquestes dades és el consentiment de la persona
interessada i la missió realitzada en interès públic d’acord amb el Capítol I del Títol
IV 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.
Pel que fa als destinataris, les dades no es comuniquen a terceres persones. Durant
el procés es podran publicar dades d’identificació dels participants si així ho
preveuen les bases de la convocatòria.
Les persones interessades poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió,
oposició al tractament i sol·licitud de la limitació del tractament adreçant-se a
l’Ajuntament de Pardines.

11.

Recursos

Contra la resolució de l’aprovació de la convocatòria i d’aquestes bases es pot
interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant l’òrgan que l’ha
dictada, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la publicació en el
Butlletí Oficial de la Província de Girona.
Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé
directament contra la resolució de l’aprovació de la convocatòria i de les bases, es
pot interposar recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos
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La declaració falsa, per part de l'aspirant, dels mèrits i requisits de participació en
aquesta convocatòria.
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c)

Tot això, sense perjudici que la persona interessada pugui interposar qualsevol altra
reclamació que estimi procedent.
Contra les resolucions d’aprovació de la llista definitiva de persones aspirants
admeses i excloses, de nomenament com a funcionari interí o la constitució de la
borsa de treball es pot interposar, potestativament, recurs de reposició davant de
l’alcalde/essa de la Corporació, dins del termini d’un mes, comptat a partir del dia
següent al de la seva publicació o, directament, recurs contenciós administratiu
davant el jutjat contenciós administratiu de Girona o, a elecció de la persona
interessada, dels que tinguin competència territorial en la localitat de residència del
demandant, limitada a la circumscripció del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, en el termini de dos mesos comptats a partir del dia següent a aquell en
què tingui lloc la publicació de les resolucions esmentades.
En cas que la desestimació del recurs de reposició es produeixi per silenci
administratiu – silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de la
data de la seva interposició sense que s’hagi notificat la seva resolució-, el termini
per a la interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a
comptar des de l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició s’entengui
desestimat.
Tot això, sense perjudici que la persona interessada pugui interposar qualsevol altra
reclamació que estimi procedent.
Contra els actes de l’òrgan de selecció, les persones interessades poden interposar
recurs d’alçada davant l’alcalde-president de l’Ajuntament, en el termini d’un mes a
comptar des de l’endemà de la publicació, exposició en el tauler d’edictes electrònic
o notificació individual, de conformitat amb allò que disposa l’article 121 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
Tot això, sense perjudici que la persona interessada pugui interposar qualsevol altra
reclamació que estimi procedent.
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En cas que la desestimació del recurs de reposició es produeixi per silenci
administratiu – silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de la
data de la seva interposició sense que s’hagi notificat la seva resolució-, el termini
per a la interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a
comptar des de l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició s’entengui
desestimat.
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administratius de la província de Girona o, a elecció de la persona interessada, dels
que tinguin competència territorial en la localitat de residència del demandant,
limitada a la circumscripció del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el
termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la publicació en el Butlletí
Oficial de la Província de Girona, d’acord amb el que preveu l’article 46 de la Llei
29/1988, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa i
l’article 123 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú
de les administracions públiques.

PROGRAMA TEMPORAL
INTERVENCIÓ

CONTRACTACIÓ

DE

SUPORT

A

SECRETARIA-

Any 2020-2023
1. ANTECEDENTS
El 9 de març de 2018 va entrar en vigor la Llei 9/2017, de Contractes del Sector
Públic, la qual introdueix novetats en relació amb els procediments de contractació
que requereixen l’adaptació dels procediments i tràmits en futures contractacions,
fet que justifica la necessitat de dotació del suport necessari a la Secretaria per a
l’actualització dels procediments a la vigent Llei de Contractes del Sector Públic i
per a la tramitació i impuls dels expedients de contractació necessaris per al
compliment de les competències que li són pròpies.
També s’ha detectat la necessitat de planificar la contractació municipal i la
necessitat d’establir mesures de control, mesures per l’adequació normativa i
millora, així com l’adopció d’una sèrie de mesures en relació amb les contractacions
actuals, possibles modificacions de contractes, estat de pròrrogues i noves
contractacions o necessitats.
D’altra banda, cal fer esment a l’aprovació del Reial Decret 128/2018 de 16 de
desembre, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d'administració local
amb habilitació de caràcter nacional, que en el seu article 4.1 regula la funció de
control i fiscalització interna de la gestió econòmica i pressupostària que correspon
a l'Interventor General de l'entitat local i deroga el Reial Decret 1174/1987, de 18
de setembre, atenent a les disposicions contingudes en el capítol IV corresponent al
títol VI del Text refós de la Llei d'Hisendes Locals, que han estat objecte de
desenvolupament reglamentari a través del Reial Decret 424/2017, de 28 d'abril,
pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del sector públic
local.
La principal diferència amb la regulació anterior, continguda en l'article 4 del Decret
1174/1987, es troba en la major precisió assolida en la definició del control
financer, en línia amb la regulació continguda en el Reial Decret 424/2017, per al
qual el control financer de l'activitat economicofinancera del sector públic local
s'exercirà mitjançant l'exercici del control permanent i l'auditoria pública, suposant
una major càrrega de treball jurídic i administratiu pel personal municipal.
El control permanent s'exercirà sobre l'entitat local i els organismes públics en què
es realitzi la funció interventora, a fi de comprovar, de forma contínua, que el
funcionament de l'activitat economicofinancera del sector públic local s'ajusta a
l'ordenament jurídic i als principis generals de bona gestió financera.
Pel que fa a les funcions d'auditoria pública consistents en la verificació, de
l'activitat econòmica-financera del sector públic local, mitjançant l'aplicació dels
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Annex 1:
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Per la mera concurrència al procés selectiu, s’entén que la persona aspirant accepta
íntegrament aquestes bases, tret que, prèviament, hagi exercit el seu dret a
impugnar-les.

Pel que fa a la funció comptable, s'incorporen com a funcions de comptabilitat la
gestió del registre comptable de factures i la remissió d'informació
economicofinancera al Ministeri d'Hisenda i Funció Pública, al Tribunal de Comptes i
els òrgans de control extern així com a organismes, de conformitat amb el disposa
la normativa vigent, fet que incrementa el volum de tasques en aquest àmbit.
També s’ha de tenir en compte les obligacions derivades de la llei de Transparència
i altre normativa relacionada.
En base a aquests antecedents, concretament es requereix l’adopció de les tasques
següents:
-Realització d’un estudi de les contractacions vigents i les possibilitats de
pròrrogues amb l’establiment d’una relació de l’estat dels contractes en vigor, la
planificació per a l’aprovació de plecs administratius i tècnics així com les
incidències amb els contractistes.
-Estudi i realització d’un calendari d’execució d’inversions del pressupost vigent.
-Redacció d’una planificació sistemàtica dels contractes pendents de licitació segons
el risc i les necessitats del servei.
-Elaborar els corresponents plecs de clàusules administratives, informes jurídics,
dictàmens, assistència jurídica, control de la documentació necessària per a la
configuració de l’expedient de contractació administrativa.
-Redacció dels plecs de prescripcions tècniques.
-Tramitació electrònica de la licitació (Sobre Digital) i assistència a les Meses de
Contractació.
-Elaboració d’estudis de costos previs als contractes.
-Elaboració d’estudis de mercat.
-Fer el seguiment de normativa i jurisprudència en matèria de contractació pública.
-Donar resposta als requisits del processos d’auditoria relacionats amb els
expedients de contractació i a la normativa vigent.
-Establir i analitzar els indicadors per avaluar l’activitat en aquest àmbit.
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L'auditoria de comptes té per objecte la verificació relativa a si els comptes anuals
representen en tots els aspectes significatius la imatge fidel del patrimoni, de la
situació financera, dels resultats de l'entitat i, si s'escau, l'execució del pressupost
d'acord amb les normes i principis comptables i pressupostaris que li siguin
aplicables i contenen la informació necessària per a la seva interpretació i
comprensió adequada.

Butlletí Oficial de la Província de Girona

procediments de revisió selectius continguts en les normes d'auditoria i instruccions
que dicti la IGAE, que engloba les modalitats d'auditoria de comptes, l'auditoria de
compliment i l'auditoria operativa també suposen una major càrrega de treball
jurídic-administratiu.

- Confecció de la liquidació i dels Comptes Anuals de l’entitat.
-Totes les tasques derivades de la comptabilitat.
-Control intern econòmic i elaboració d’informes econòmics i jurídics.
-Preparació de tota la informació i documentació relacionada amb la tresoreria.
-Elaboració d’informació econòmica, pressupostària i financera mensual, trimestral
o anual a trametre a la Generalitat de Catalunya i altres organismes públics.
- Preparació d’informació fiscal i relacions amb Hisenda.
A data d’aquest informe, la plantilla de personal de l’Ajuntament de Pardines
presenta la següent estructura:
Plantilla de Personal
A. Funcionaris de carrera
1. Escala Administració general
1.1 Subescala tècnica (TAG)
2. Escala Administració especial
2.1. Subescala tècnica
(arquitecte)
B. Personal laboral
1. Administrativa
2. Auxiliar administrativa
3. Oficis, manteniment (agutzil)

Grup

Núm. Núm.
places vacants

Dedicació

A1

1

1

Parcial

A1

1

1

Parcial

C1
C2
E

1
1
1

1
1
1

Parcial
Parcial
Parcial

La plaça de TAG actualment no es troba ocupada i l’administrativa i la auxiliar
administrativa tenen una jornada parcial fet que impossibilitat dur a terme el volum
de tasques de l’Ajuntament.
2. OBJECTE DEL PROGRAMA
Dotar a l’Ajuntament dels recursos humans necessaris per abordar amb garanties el
volum de tasques descrites en l’apartat anterior, atesa la necessitat manifesta de
donar suport a Secretaria-Intervenció.
Davant la limitació actual de creixement de la plantilla, es proposa la realització
d’un programa temporal i el nomenament d’un/a funcionari/a interí per programes
en els termes previstos en l’article 10.1 c) i apartat 6 del Real Decret 5/2015, de 30
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- Elaboració del pressupost general de l’entitat.

Butlletí Oficial de la Província de Girona

-Vetllar per el compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades
de caràcter personal així com en el compliment de la Llei 19/2014, de 29 de
desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern.

La durada màxima del programa serà de tres anys, sense possibilitat de pròrroga,
atenent al caràcter temporal del mateix.
4. NÚMERO D’EFECTIUS NECESSARIS
D’acord amb la diagnosi establerta en aquest informe, prenent com a base
l’escandall de tasques, la durada del programa temporal, calendari i priorització de
les licitacions pendents, es proposa ampliar amb un Tècnic/a d’Administració
General de categoria A1 l’equip actual per a dur a terme amb garanties el volum
de tasques descrites.
La provisió d’aquest lloc de treball temporal s’efectuarà mitjançant el procés
selectiu que garanteixi els principis continguts al TREBEP i ajustat a la figura de
funcionaris interins per programes.
5. FINANÇAMENT DEL PROGRAMA
L’import de la contractació del tècnic/a adscrit al Programa temporal és de 120.099
€ que comprèn 90.300 € en concepte de retribució i 29.799 €, en concepte de
Seguretat Social.
Aquest programa es preveu que estigui finançat al 100% per l’Ajuntament de
Pardines mitjançant l’aportació del 50% que realitzarà el Consorci Espais d’Interès
Natural del Ripollès en virtut del Conveni de Col·laboració per a portar a terme la
regularització de la contractació administrativa i l’adequació dels procediments a la
vigent Llei de Contractes del Sector Públic així com la tramitació d’aquells
contractes administratius necessaris per al compliment de les competències pròpies
de cada ens, en conseqüència la contractació del tècnic/a queda sotmesa a la
condició suspensiva de crèdit adequat i suficient per finançar les obligacions
derivades d’aquest contracte.
Atès que aquest Conveni comporta despeses plurianuals, la seva autorització es
subordina als crèdits que per a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos
municipals, d’acord amb l’article 174 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, que aprova el Text Refós de la llei Reguladora d’Hisendes Locals.

L’Alcaldessa.
Núria Pérez Desel.
Document signat i datat electrònicament

Document signat per NÚRIA PÉREZ DESEL - DNI (SIG)
en data 21/01/2020

Signat per: Diputació de Girona
Data: 22/01/2020 12:16:52
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3. DURADA DEL PROGRAMA

Butlletí Oficial de la Província de Girona

d’octubre, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat
Públic.

