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Núm. 1374
AJUntAment de cAsteLL-PLAtJA d’ArO 

Anunci de creació d’una borsa d’auxiliars administratius C2 mitjançant concurs oposició lliure 

02.- SECRETARIA
0506.01.- SELECCIÓ DE PERSONAL 
Exp.- 149/2018 (X2018000364)
Tema.- Aprovació de les bases que formaran la convocatòria per l’accés, mitjançant concurs-oposició lliure d’una borsa 
d’auxiliars administratius C2 per l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro. 

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro, en sessió de data 18 de gener del 2018 va acordar aprovar 
les Bases que formaran la convocatòria per l’accés, mitjançant concurs-oposició lliure d’una borsa d’auxiliars administratius 
C2 per l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro, les quals s’exposen al públic i es publiquen íntegrament en el Butlletí Oficial de 
la Província perquè durant el termini de 20 dies naturals, comptats a partir de l’endemà de la publicació, es puguin presentar 
les al·legacions que es considerin convenients.

Contra aquesta resolució, que és definitiva i esgota la via administrativa, podeu interposar recurs contenciós administratiu en 
el termini de dos mesos, comptats des del dia següent al de la recepció d’aquesta notificació, davant del corresponent Jutjat 
Contenciós-Administratiu dels de Girona.

Potestativament podeu interposar prèviament recurs de reposició, davant de l’òrgan que hagi dictat l’acte, en el termini d’un 
mes, a comptar del dia següent al d’aquesta notificació. Si transcorre el termini d’un mes a comptar del dia següent al de la 
data d’interposició del recurs de reposició, sense que hagi estat dictada i notificada la resolució expressa, el recurs de reposició 
s’entendrà desestimat, i en aquest cas, el recurs contenciós administratiu podrà interposar-se en el termini de sis mesos a 
comptar del dia següent al de la data en què presumptament s’hagi desestimat el recurs de reposició. Tot això sens perjudici 
de qualsevol altre recurs o reclamació que considereu convenient d’interposar.

BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES QUE HAN DE REGIR EL PROCÉS DE SELECCIÓ PEL SISTEMA DE CONCURS-
OPOSICIÓ LLIURE D’UNA BORSA DE CANDIDATS PER AUXILIARS ADMINISTRATIUS/VES DEL GRUP C2. 

OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA: 

1.1. L’objecte d’aquestes bases és la creació de la borsa de treball per a futurs nomenaments o contractacions de caràcter 
tem¬poral per a substituir treballadors/es municipals amb dret a reserva de lloc de treball, per cobrir temporalment vacants 
o per atendre necessitats urgents de contractació, en la categoria d’auxiliars administratius/ves . 
1.2. Aquesta borsa de treball es regirà per aquestes bases i per les bases generals per a la creació de borses de treball de 
fun¬cionaris interins i personal laboral temporal de l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro aprovades per Junta de Govern 
Local de data 3 d’agost de 2017. 
L’horari de treball s’adaptarà a les necessitats del servei i serà concretat en els corresponents nomenaments o contractaci¬ons 
que es formalitzin, podent-se proposar contractacions amb caràcter de jornada parcial.

1- CONDICIONS DELS ASPIRANTS 
Per a prendre part en el concurs oposició serà necessari:
a) Reunir un dels següents requisits respecte a la ciutadania:
- Ser ciutadà/na espanyol/a d’acord amb les lleis vigents.
- Ser ciutadà/na d’algun dels estats membres de la Unió Europea o dels estats que, en virtut de tractats internacionals subscrits 
per la Unió Europea i ratificats per Espanya, sigui aplicable la lliure circulació de treballadors.
També podran ser admesos el cònjuge de les persones espanyoles i de les nacionals dels estats membres de la Unió Euro¬pea, 
sempre que no estiguin separats de dret, així com els seus descendents i els del seu cònjuge, sempre que no estiguin separats 
de dret, menors de 21 anys o majors de dita edat que visquin a les seves expenses.Igualment podran ser admeses les persones 
incloses en l’àmbit d’aplicació dels tractats internacionals subscrits per la 
Unió Europea i ratificats per Espanya en que sigui d’aplicació la lliure circulació de treballadors.
b) Tenir complerts setze anys i no excedir de l’edat de jubilació forçosa.
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c) Estar en possessió del graduat en educació secundària (ESO) o equivalent.
d) No patir cap malaltia ni defecte físic que impedeixi el normal desenvolupament de la funció.
e) No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari de cap administració, ni trobar se inhabilitat per a l’exercici de 
funcions públiques.
f) Coneixements mitjans de la llengua catalana, equivalents al nivell C de la JPC. L’acreditació documental d’estar en 
posses¬sió de la titulació del nivell C justificarà l’acreditació d’aquests coneixements. 

2.- ADMISSIO DELS ASPIRANTS: 
Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, es dictarà resolució en el termini màxim d’un mes aprovant la llista 
d’admesos/es i exclosos/es provisional, que es publicarà al portal de transparència de l’Ajuntament.
Es concedirà un període de 10 dies hàbils comptadors a partir de la publicació de la llista per a esmenes o possibles reclamacions. 
En cas que les persones aspirants excloses no presentin esmena dels defectes que motiven la exclusió, la seva sol·licitud 
s’arxivarà sense cap altre tràmit. Les al·legacions presentades es resoldran en el termini d’un mes a partir de la finalització 
del termini anterior. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi dictat resolució, les al·legacions s’entendran desestimades. 
En el cas de no presentar-se reclamacions, es considerarà elevada a definitiva la llista provisional, sense necessitat de nova 
publicació
Aquesta publicació substitueix la notificació individual a les persones aspirants, de conformitat amb l’article 45 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Tots els anuncis relacionats amb la convocatòria es publicaran al Portal de transparència de l’Ajuntament.

3.- FUNCIONAMENT DE LA BORSA: 
. Selecció dels aspirants per als llocs a cobrir:
Es respectarà en tot cas l’ordre de puntuació de major a menor de les persones aspirants per a la seva contractació o 
nomenament. L’ordre de cadascun dels aspirants dins la borsa podrà ser consultada en qualsevol moment a la Unitat  de 
Recursos Humans per part de les persones aspirants o els representants sindicals.
Quan la persona aspirant proposada no es pugui incorporar per qüestions de disponibilitat segons les necessitats de 
l’Ajuntament, es farà l’oferiment a la persona aspirant següent per odre de puntuació. 
En cas d’empat entre algun dels aspirants l’ordre de preferència d’aquests serà l’ordrealfabètic del seu primer cognom.

2. Gestió de la crida als aspirants:
És obligació de les persones candidates que formin part de la borsa de facilitar un o dos telèfons de contacte, així com una 
adreça de correu electrònic o qualsevol altre mitjà de localització, als efectes de comunicació i mantenir-ho permanentment 
actualitzat.
Per efectuar l’oferiment de la contractació o nomenament a la persona aspirant que correspongui des de la Unitat de Recursos 
Humans s’efectuarà trucada telefònica al número que la persona aspirant hagi indicat en la sol·licitud. La comunicació 
telefònica s’intentarà durant un mínim de 3 vegades durant la jornada laboral, entre les 08:00 h i les 15:00h, amb un interval 
de dues hores entre cada trucada.
Si després d’aquests intents, la persona aspirant segueix sense estar localitzat/da, se li enviarà un correu electrònic amb 
confirmació de lectura perquè es posi en contacte amb la Unitat de Recursos Humans. Si a les 09:00h del segon dia següent 
laborable a l’enviament del correu electrònic la persona aspirant no ha contactat amb la Unitat de Recursos Humans, es 
passarà a la crida a la següent persona aspirant per ordre de puntuació.
Quan no sigui possible localitzar la persona aspirant per formular l’oferiment de nomenament o contractació l’aspirant 
passarà al final de la llista aprovada de la mateix categoria professional.
Feta la proposta de contractació o nomenament la persona interessada haurà de manifestar en el termini d’un dia 
laborable la seva acceptació o renúncia a l’oferta de treball que se li faci. La manca de manifestació s’entendrà com a 
rebuig de l’oferta.
Si en el moment d’efectuar l’oferiment, la persona aspirant renuncia una vegada al nomenament o contracte que se li proposa 
o no l’accepta tàcita o expressament, passarà automàticament al final de la borsa vigent de la mateixa categoria professional.
Mentre una persona integrant de la borsa tingui vigent un nomenament o contracte temporal, no se li oferirà cap altra nova 
contractació o nomenament que pugui generar-se encara que aquest sigui de durada superior, exceptuant que es tracti de 
cobrir una vacant de la mateixa categoria fins a la cobertura definitiva del lloc de treball mitjançant el procés d’oferta pública 
d’ocupació o situacions administratives que comportin una reserva de lloc de treball per un període superior de 12 mesos o 
un contracte de relleu sempre i quan reuneixi els requisits legals. Quan un/a empleat/da temporal finalitzi el seu contracte o 
nomenament s’incorporarà novament al lloc de la borsa que li correspon d’acord amb el seu ordre de puntuació.
Quan el lloc a cobrir exigeixi algun requisit determinat com coneixement d’un idioma estranger o tinença de carnet de conduir,  
es podrà cridar al primer aspirant de la llista que el reuneixi encara que no sigui al que correspongui cridar per l’ordre que 
té a dita llista.
Amb la finalitat d’evitar la infracció de l’ordenament jurídic aplicable  en matèria de contractació temporal i atès que es tracta 
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de contractacions o nomenaments temporals, no s’efectuarà la crida si del nou nomenament o contractació se superessin els 
períodes màxims d’acumulació de contractes laborals temporals o nomenaments de personal funcionari interí previstos a la 
legislació vigent, excepte que la modalitat de contractació que s’ofereixi siguin en una modalitat de contracte que no generi 
concatenació de contractes.

4.- PROCÉS SELECTIU: 
La selecció dels aspirants per formar part de la borsa de treball consisteix en un fase d’oposició i una fase de concurs de 
va¬loració de mèrits. 

FASE D’OPOSICIÓ: 
1r. Exercici.  Tipus test, en el període màxim d’un hora, consistent en resoldre una bateria de preguntes relatives al temari annex.
Totes les respostes tindran el mateix valor. Les preguntes no contestades no restaran i les respostes errònies descomptaran ¼ 
part del valor d’una resposta correcta. 
2n. Exercici: Per les persones aspirants que no hagin acreditat el coneixement de la llengua catalana es portarà a terme la 
va¬loració dels coneixements de la persona aspirant, tant de comprensió i expressió oral de la llengua catalana com l’escrita. 
La valoració s’efectuarà a través del primer exercici. 
La possessió del certificat del nivell C eximirà d’aquesta valoració, mitjançant la presentació d’un dels següents documents: 
a) 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 llengua catalana d’ensenyament obligatori i s’ha obtingut el títol 
que correspon després del 1992. Aquest certificat l’expedeix qualsevol institut d’educació secundària públic en la forma que 
de¬termina la Direcció General d’Ordenació i Innovació Educativa. 
b) Fotocòpia de la documentació acreditativa d’estar en possessió del certificat de coneixements de llengua catalana de la 
Secretaria de Política Lingüística o equivalent, del nivell corresponent a la plaça convocada. 
Els dos exercicis seran obligatoris. El primer exercici serà puntuat de 0 a 20 punts i per ser declarat apte haurà d’obtenir-se un 
mínim de 10 punts. El segon exercici, serà declarat apte o no apte. 
D’aquelles persones aspirants que hagin superat els dos exercicis, s’incorporaran a la borsa de treball les millors 65 millors 
puntuacions, de les qui s’efectuarà a continuació la valoració dels mèrits de la fase de concurs. 
Valorats els mèrits es publicarà al tauler d’anuncis de l’Ajuntament la relació definitiva de les persones aspirants incorporades 
a la borsa amb la valoració del mèrits corresponents.  Els aspirants disposaran de 10 dies a partir de la publicació per presentar 
al·legacions a la valoració dels mèrits. 
Aquelles persones aspirants que hagin superat els dos exercicis obligatoris però que no obtinguin alguna de les millors 65 
puntuacions, quedaran en reserva a la borsa de treball. En el supòsit de que la borsa s’esgotés, es procediria a la valoració dels 
mèrits dels deu aspirants següents per ordre de puntuació en la fase d’oposició. 

FASE DE CONCURS: 
Els mèrits a valorar, si així ho preveu la convocatòria específica de cada lloc seran els següents: 
1. Mèrits professionals: 
- Per cada mes complert de serveis en l’Administració Pública en categoria igual o semblant al de lloc convocat: 0,05 punts / 
mes fins un màxim de 3 punts. 
Per la justificació del treball desenvolupat s’aportarà certificat de temps treballat i de funcions assignades al lloc ocupat.
- Per cada mes complert de serveis prestats a l’empresa pública o privada en categoria igual o semblant a la del lloc convocat: 
0,02 punts / mes fins un màxim d’1 punt. 
Per la justificació del treball desenvolupat es presentarà el contracte de treball així com la fe de vida laboral, bé en originals o 
en fotocòpia confrontada o compulsada.
La puntuació es computarà proporcionalment al temps realment treballat en els supòsits de contracte a temps parcial.
2. Formació: 
Els Cursos de formació i perfeccionament professional es valoraran sempre que es trobin relacionats amb la plaça o lloc al 
que s’opta, i només es valoraran els que s’organitzin o homologuin per entitats, institucions o centres públics, acreditant 
mitjançant els títols o certificats de l’assistència i superació del curs, així com haver-los impartit si és el cas, bé sigui en 
document original o fotocòpia confrontada o compulsada.
La puntuació  dels cursos serà la següent: 
- Cursos de duració Igual o superior a 100 hores: 0,75 punts. 
- Cursos de 75 o més hores i menys de 100 hores: 0,50 punts. 
- Cursos de 50 o més hores i menys de 75 hores: 0,25 punts. 
- Cursos de 25 o més hores i menys de 50 hores: 0,15 punts. 
- Resta de cursos, amb un mínim de 15 hores de durada: 0,10 punts. 
- Els cursos en els que no s’indiquin aquestes dades: 0,05 punts. 
Si la Participació és a títol de professor, la puntuació serà el doble de la puntuació expressada. La puntuació màxima a assolir 
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en aquest apartat serà de 6 punts.

5.- FUNCIONS DEL LLOC DE TREBALL: 
Les funcions genèriques del lloc de treball són, a nivell enunciatiu i no limitatiu, les següents:

• Donar suport a la gestió administrativa i a l’elaboració de documentació pròpia de la seva unitat
• Donar suport administratiu al personal de la seva unitat
• Tramitar expedients sota directrius o procediments definits 
• Realitzar càlculs senzills, distribuir correspondència, confeccionar documents administratius sota directrius 
• Arxivar documentació i fer el control de documents 
• Atendre i informar al públic de forma presencial, telemàtica i  telefònicament 
• Utilitzar màquines, aparells i programes informàtics 
• Realitzar qualsevol altra tasca anàloga que li sigui encomanada pel seu superior 

6. SOL.LICITUDS: 
Les sol·licituds per prendre part en el procediment selectiu s’hauran d’adreçar a l’Alcaldia-Presidència i es podran presentar 
en el Registre General d’aquest Ajuntament en el termini de 20 dies naturals des de la publicació de les bases al Butlletí 
Oficial de la Província de Girona.  Les persones aspirants hi hauran de manifestar que reuneixen totes les condicions exigides 
a la base segona, hauran d’adjuntar-hi una fotocòpia del DNI, de la titulació exigida, així com el currículum acadèmic i 
professi¬onal i la documentació necessària per valorar els mèrits que s’al·leguin. 

7.- VIGENCIA DE LA BORSA 
Cada borsa de treball tindrà una vigència de dos anys, des de l’acord de Junta de Govern Local d’aprovació de la convocatòria 
o de dos anys des de la publicació dels resultats de l’oferta pública d’ocupació (pel grup 1), amb possibilitat de pròrroga 
per un any més. Una vegada vençuda la vigència, la borsa s’extingirà i no s’efectuaran nous oferiments de contractació o 
nomenament a les persones que en formin part.. 

8.-CONFIDENCIALITAT: 
Es garanteix total confidencialitat de la participació dels/de les candidats/es en aquest procés de selecció, així com de qual¬sevol 
de les seves dades personals i professionals assegurant que la participació dels/de les candidats/es no seleccionats/des 
queda en l’estricte àmbit del tribunal qualificador, fent-se públic exclusivament el DNI del/de la candidat/a seleccionat/da.

9.- TRIBUNAL
La selecció dels candidats que integraran la corresponent Borsa de Treball es realitzarà per una Comissió de Selecció formada per:
- El Cap de la Unitat de Recursos Humans.
- Un representant de la Unitat de Recursos Humans.
- Un representant de la Unitat  al que vagi destinada la persona a seleccionar.
Els integrants de la Comissió de Selecció han de tenir categoria professional igual o superior a la requerida per a concórrer a 
la convocatòria. En cas que no la tinguin es nomenaran d’altres Unitats diferents a la de Recursos Humans.
La Comissió de Selecció queda facultada per interpretar les bases i la convocatòria, si escau, i resoldre els dubtes que es 
presentin durant tot el procés, en tot allò que no està previst en aquestes bases o a la convocatòria específica. 

10.- DATA DE LES PROVES. 
Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la presidència de la Corporació o autoritat en qui hagi delegat, ha de 
dictar resolució en el termini màxim d’un mes i ha de declarar aprovada la llista de persones admeses i excloses. En aquesta 
mateixa resolució es farà públic aquells aspirants que resten exempts de la realització de la prova de llengua catalana. 
En la resolució es determinarà el lloc, la data i l’hora de començament de les proves. 

11.- EXCLUSIÓ DE LA BORSA DE TREBALL 
Seran causes d’exclusió de la borsa de treball:
a) No reunir els requisits necessaris per a ser nomenats o contractats d’acord amb els requisits exigits a cada convocatòria.
b) Haver manifestat de forma expressa per part de la persona aspirant la voluntat de ser exclòs de la borsa.
c) La no incorporació efectiva injustificada al lloc de treball el primer dia de la contractació/nomenament excepte que concorri 
alguna causa de suspensió.
d) Ser sancionat a conseqüència d’un expedient disciplinari a l’Ajuntament de Castell~Platja d’Aro quan la sanció sigui ferma. 
Transcorregut un any des de la resolució ferma de l’expedient disciplinari l’aspirant podrà integrar-se de nou a la borsa de 
treball, mitjançant sol·licitud expressa formulada per l’aspirant.
e) Rebutjar tres ofertes de treball, llevat que concorri alguna de les causes de suspensió de participació a la borsa.
f) Renunciar dues vegades a un contracte de treball o nomenament interí que s’està desenvolupant, llevat que concorri alguna 
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de les causes de suspensió de participació a la borsa.
g) No superar el període de prova del contracte de treball o el període de pràctiques en el supòsit de nomenament de funcionari 
interí en que es requereixi.
h) Existir un informe negatiu del servei on la persona ha estat adscrita. En el cas d’existència d’aquest informe negatiu se 
n’informarà als representants sindicals

12.- CAUSES DE SUSPENSIÓ: 
Es consideren causes de suspensió temporal de participació a la borsa,i per tant, de contractació o nomenament les següents:
a) Estar en situació de malaltia que suposaria una incapacitat temporal.
b) Estar prestant serveis amb un contracte de durada determinada en un altre lloc de l’Ajuntament de Castell~Platja d’Aro, 
excepte els supòsits previstos en el paràgraf sisè de l’apartat Gestió de la crida dels aspirants de la Base 4.
c) Estar en causa de suspensió de contracte de treball. Les persones que es trobin en alguna de les causes de suspensió no 
rebran propostes de nomenament o contractació mentre estiguin en aquesta situació, sense perdre el seu lloc a la borsa de 
treball. En tot cas es podrà requerir acreditació de la situació que motiva la suspensió

13. INCIDÈNCIES. 
Es faculta al tribunal qualificador per interpretar les presents bases i resoldre els dubtes que es puguin plantejar al llarg del 
procediment selectiu. 

14.- RECURSOS 
Contra aquestes bases es podrà interposar recurs contenciós-administratiu davant el Jutjat Contenciós-Administratiu de 
Gi¬rona en el termini de dos mesos a comptar a partir del dia següent de la publicació d’aquestes bases al Butlletí Oficial de la 
Província de Girona. Potestativament es podrà interposar prèviament recurs de reposició en el termini d’un mes. 
Tot això, sens perjudici que pugui exercitar-se, en el seu cas, qualsevol altre recurs que s’estimi procedent. 

ANNEX
  
TEMARI GENERAL GRUP C2 
   
CONSTITUCIÓ ESPANYOLA
Tema 1. La Constitució espanyola de 1978: estructura, contingut i principis. Els drets fonamentals i les llibertats públiques. 
Els deures. El Tribunal Constitucional.
Tema 2. Les Corts Generals. Composició, organització i atribucions del Congrés dels Diputats i del Senat. El Defensor del 
Poble. El Govern: designació i remoció. Relacions del Govern amb les Corts Generals.
   
ORGANITZACIÓ DE L’ESTAT
Tema 3.  L’organització territorial de l’Estat: l’Administració central, autonòmica i local. Ens que l’integren l’administració 
local. La Llei de bases del règim local. El municipi. Els òrgans de representació política i la seva designació. Línies generals de 
l’organització i competències municipals.
   
ESTATUT D’AUTONOMIA
Tema 4. L’Estatut d’autonomia de Catalunya; estructura, contingut essencial i principis fonamentals. Els procediments de 
reforma. Competències de la Generalitat de Catalunya: exclusives, de desenvolupament legislatiu i executives. 
Tema 5. El Parlament de Catalunya; composició, organització i funcions. El President de la Generalitat: elecció, cessament i 
funcions. El Govern: composició, atribucions i funcions. 
   
UNIÓ EUROPEA
Tema 6. Configuració de la Unió Europea. Els tractats originaris i de modificació.  La Constitució Europea. Característiques de 
l’ordenament jurídic comunitari. Fonts: els tractats; els reglaments; les directives. Les institucions comunitàries. La Comissió. 
El Consell. El Parlament Europeu. El Tribunal de Justícia. El Tribunal de Comptes. 
   
DRET ADMINISTRATIU
Tema 7. L’Administració pública: concepte i principis. El dret administratiu. El reglament: concepte i classes de reglaments. 
L’òrgan administratiu: concepte, elements i naturalesa. Els òrgans col·legiats. La jerarquia administrativa. La delegació, 
l’advocació i la substitució. La coordinació administrativa. 
Tema 8. L’acte administratiu: concepte i classes. La motivació i la forma. El silenci administratiu. L’eficàcia de l’acte 
administratiu: principis generals. La notificació i la publicació. Invalidesa dels actes: nul·litat de ple dret, anul·labilitat. 
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Tema 9. El procediment administratiu: concepte, principis i importància. El procediment administratiu comú: regulació. 
L’estructura del procediment administratiu: iniciació, ordenació, instrucció i finalització. Els terminis administratius: regulació 
i jurisprudència.
Tema 10. Revisió dels actes en via administrativa. Revisió d’ofici. Els recursos administratius: objecte i classes. El recurs 
contenciós administratiu. 
Tema 11. La contractació administrativa: concepte i fonts. Principis bàsics de la Llei de contractes de les administracions 
públiques. La selecció del contractista. Drets i obligacions del contractista i de l’Administració 
   
FUNCIÓ PÚBLICA I DRET DEL TREBALL
Tema 12. La funció pública local: selecció i provisió de llocs. Adquisició i pèrdua de la condició de funcionari. Drets i deures 
del personal al servei de l’Administració pública. Sistema retributiu. Situacions administratives. Règim d’incompatibilitats 
del personal al servei de l’Administració pública. 
Tema 13. Les relacions laborals. L’Estatut dels treballadors: estructura i contingut. Els convenis col·lectius. 
   
GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA I FINANCERA. HISENDA PÚBLICA
Tema 14. Les hisendes locals. Classificació dels ingressos. Els pressupostos locals. Els tributs: concepte, naturalesa. Impostos, 
taxes, contribucions especials i preus públics.

Castell-Platja d’Aro, 7 de febrer de 2018 
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