Exp.: 2339/2020

L’Alcalde de l’Ajuntament de Llançà, mitjançant Resolució d’Alcaldia de data 4
de març de 2021, va adoptar la següent resolució:
“Primer.- CONVOCAR les proves selectives, mitjançant concurs oposició, per
tal de proveir en propietat i pel procediment de torn lliure, una plaça de
conserge d’escola, d’acord amb el que s’indica a continuació:
Personal funcionari
Conserge
Denominació del lloc: Conserge Escoles.
Grup funcionarial: agrupacions professionals
Nivell complement destí: 12
Nombre de places: 1
Sistema de selecció: concurs oposició en torn lliure
Segon.- APROVAR les bases adjuntes per les quals es regiran les proves
corresponents.
Tercer.- SOTMETRE a informació pública aquesta resolució d’acord amb la
legislació vigent, mitjançant anuncis a publicar al BOP de Girona DOGC, BOE,
web i e-TAULER municipal.”
BASES QUE REGEIXEN LA CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA
PROVISIÓ EN PROPIETAT D’UNA PLAÇA DE CONSERGE D’ESCOLA (GRUP
AGRUPACIONS PROFESSIONALS), PEL PROCEDIMENT DE CONCURS
OPOSICIÓ LLIURE.

PRIMERA. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA
L’objecte de la convocatòria és la regulació del procés selectiu per a la provisió
en propietat d’una plaça de conserge d’escola, enquadrada a l’escala
d’administració especial, subescala comeses especials, categoria conserge,
grup Agrupacions Professionals, complement de destí 12, dotada amb les
retribucions que corresponguin d'acord amb la relació de llocs de treball de
l’Ajuntament de Llançà. Aquesta plaça està
inclosa en l’Oferta pública
d’ocupació corresponent a l’any 2020, publicada al BOP de Girona núm. 88 de
data 7 de maig de 2020 i al DOGC núm. 8127 de data 6 de maig de 2020.

Butlletí Oficial de la Província de Girona

Edicte d’aprovació de les bases i la convocatòria d’un concurs oposició. D’acord amb el que
disposa l’article 76 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de
Personal al servei de les entitats local, aquesta convocatòria ha de ser objecte de publicació en
el Butlletí Oficial de la Província.
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AJUNTAMENT DE LLANÇÀ

a. Tenir nacionalitat espanyola o la dels altres estats membres de la Unió
Europea o la dels estats els quals, en virtut de tractats internacionals
subscrits per la Unió Europa i ratificats per Espanya, sigui aplicable la
lliure circulació de treballadors.
D’acord amb el que disposa l’article 57 del Reial Decret Legislatiu
5/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el Text refós de l’Estatut bàsic
de l’empleat públic relatiu a l’accés dels nacionals d’altres estats, també
podran ser admesos el cònjuge, els descendents i els descendents del
cònjuge, tant dels ciutadans espanyols com dels estrangers nacionals
dels altres estats membres de la Unió Europea o dels estats els quals,
en virtut dels tractes internacionals subscrits per la Unió Europea i
ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de
treballadors, qualsevol que sigui la seva nacionalitat, sempre que els
conjugues no estiguin separats de dret i, per que fa als descendents,
siguin menors de vint-i-un anys o majors d’aquest edat, però visquin a
càrrec dels seus progenitors.
b. Haver complert setze anys i no superar l’edat establerta per a la jubilació
forçosa.
c. Acreditar estar en possessió del certificat d’escolaritat, d’estudis primaris
o algun altre d’equivalent o superior. En el cas de títols equivalents o
d’altres països de la Unió Europea, les persones aspirants hauran
d’acreditar documentalment l’equivalència o el reconeixement per l’estat
espanyol d’acord amb la normativa sobre aquesta matèria.
d. Posseir la capacitat funcional i psíquica necessària per al
desenvolupament de les tasques pròpies de la plaça a proveir, que
s’entén referida al fet de no patir cap malaltia ni estar afectat per cap
impediment físic o psíquic que impossibiliti el normal exercici de les
funcions pròpies de la categoria (cal aportar complimentada i signada la
declaració responsable de l’annex 2).
e. No haver estat condemnat/da per cap delicte, o en cas d’haver-ho estat,
tenir extingida la responsabilitat penal i cancel·lats els antecedents
penals. No estar inhabilitat/da per a l’exercici de les funcions públiques ni
estar separat/da mitjançant expedient disciplinari del servei de cap
Administració pública. Serà aplicable, tanmateix, el benefici de la
rehabilitació, sempre que la persona aspirant ho acrediti mitjançant el
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Per poder ser admeses en aquest procés selectiu, les persones interessades
hauran de reunir els següents requisits, que s’hauran de complir, com a màxim,
el darrer dia del termini de presentació de sol·licituds per participar en el
procés:

Butlletí Oficial de la Província de Girona

SEGONA. REQUISITS DELS ASPIRANTS

g. Acreditar el coneixement de les dues llengües oficials a Catalunya. En el
cas que els aspirant no l’acreditin hauran de realitzar una prova de nivell
equivalent. En el cas de la llengua catalana cal acreditar el certificat de
nivell bàsic de català (A2) o equivalent. I en el cas que els aspirants no
estiguin en possessió de la nacionalitat espanyola el nivell A2 del MERC
de la llengua castellana o equivalent. En cas que no es pugui acreditar
documentalment per part d’alguna persona aspirant, l’òrgan de selecció
acordarà la celebració d’una prova específica de caràcter obligatori i
eliminatori.
TERCERA. CARACTERÍSTIQUES I FUNCIONS DEL LLOC DE TREBALL
Jornada de treball específica: La jornada de treball, és a temps complert i
l’horari específic d’aquest lloc de treball.
Els coneixements adients per desenvolupar el lloc de treball son:
• Manteniment i gestió d’instal·lacions d’edificis públics, ús i manteniment
de maquinària bàsica.
• Coneixements bàsics d’electricitat, fontaneria, pintura, fusteria i
construcció.
Les funcions del lloc de treball son:
1. Controlar l’accés i sortida de persones al centre escolar custodiat:
• Control de l’accés i sortida de persones a les dependències del centres
escolar així com encarregat del control de visites, reunions amb el
professorat, operaris, actes fora de l’horari habitual, entre d’altres.
• Control i custodia de les claus de tots els accessos a l’edifici.
• Encarregat de l’obertura i el tancament de l’escola.
• Control i presència de les portes de l’escola per atendre alumnes i els
seus familiars a les hores d’entrada i sortida.
• Atenció i informació al públic que s’adreça a les dependències del centre
escolar.
• Atenció telefònica i comunicació d’encàrrecs i avisos a la direcció i/o
professors.
2. Vetllar pel correcte funcionament i manteniment de les instal·lacions del
centre escolar:
• Realització de tasques bàsiques de manteniment i conservació de la
instal·lació, realitzant totes aquelles tasques de petit manteniment de
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f. No trobar-se afectat per cap causa d’incompatibilitat establerta per la Llei
53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitat del personal al servei de
les Administracions Públiques (cal aportar complimentada i signada la
declaració responsable de l’annex 2).

Butlletí Oficial de la Província de Girona

corresponent document oficial (cal aportar complimentades i signades
les declaracions responsables de l’annex 2 i annex 4).

•
•
•
•
•
•

3. Ha d’ocupar-se del trasllat i recollida dels recipients de les escombraries
entre el centre i el lloc que determinin les Ordenances Municipals relatives a la
neteja viària.
4. És l’encarregat de la neteja de patis, porxos, zones d’esbarjo i altres espais
oberts del recinte.
5. Dona suport complementari al personal del centre escolar:
• Realitza sortides per realitzar gestions diverses encomanades.
• Rep, controla i distribueix documents, objectes i correspondència del
centre escolar.
6. Ha de vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant
adequadament els equips de protecció, relacionats amb la seva activitat
d’acord amb els procediments establerts i la normativa vigent en matèria de
prevenció de riscos laborals.
7. Pel que fa al tractament de dades de caràcter personal, adoptar les mesures
necessàries per donar compliment al normativa vigent en la matèria, així com
mantenir
el deure de secret i confidencialitat, que es mantindran una vegada acabada la
seva vinculació amb la Corporació.
8. Qualsevol altra funció de caràcter similar que li pugui ser atribuïda.
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•
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•

manera polivalent en els diferents camps: fontaneria, electricitat, fusteria,
cristalleria, serralleria, paleta, pintura, jardineria, etc.
Efectua el control rutinari de les màquines i xarxes de subministrament
del central, com cambres de comptadors, motors, les entrades d’energia
elèctrica, les conduccions generals d’aigua, canonades i desguassos en
terrats, patis.
Vetllar per l’adequat funcionament i manteniment de l’edifici notificant el
seu estat i informant al seu superior de les possibles avaries i
desperfectes que es puguin produir.
Obrir i tancar les instal·lacions (portes, llums, aire condicionat, alarmes,
etc.).
Distribueix, condiciona i prepara aules i sales per la realització de les
activitats i les ordena quan s’acaben les activitats.
Realitza trasllats interns de material i mobiliari.
Controla i fa el manteniment de material i del magatzem.
Ha de vetllar pel compliment de les obligacions derivades de la neteja de
l’edifici i informar de les incidències.
Ha de complir les instruccions de la direcció del centre relatives a la
neteja, qual per qualsevol circumstància excepcional fos necessària una
neteja immediata durant l’horari escolar.

TERMINI

I

Anunci
L’anunci de la convocatòria i de les bases que regulen aquest procés de
selecció es publicaran íntegrament al Butlletí Oficial de la Província de Girona
(BOPG) i de manera extractada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
(DOGC) i al Boletín Oficial del Estado (BOE). Aquests tres anuncis també es
publicaran al e-TAULER i pàgina web municipal.
Termini
El termini per a la presentació de sol·licituds serà de vint dies naturals que
començaran a partir de l’endemà de la última publicació extractada, ja sigui al
DOGC o al BOE. El termini es prorrogarà al següent dia hàbil si l’últim dia de
presentació de sol·licituds fos dissabte, diumenge o festiu.
D’acord amb els principis d’eficàcia, d’economia i eficiència, racionalització i
agilitat dels procediments administratius i de les activitats materials de gestió,
als que serveix l’administració, s’admetran també aquelles sol·licituds que es
presentin durant el termini que va des de la publicació íntegra de les Bases en
el BOP de Girona fins a l’anunci extractat de la convocatòria al DOGC o BOE.
Forma de presentació
Els aspirants que vulguin prendre part en el procés de selecció hauran de
presentar la sol·licitud en el model normalitzat (annex 3), dirigida a l’Il·lm. Sr
Alcalde-President de l’Ajuntament de Llançà, pels mitjans establerts a la
legislació aplicable, i que son telemàticament o de manera presencial.
Telemàticament:
A través de la web municipal www.llanca.cat.
En cas de presentació electrònica, es recomana presentar la documentació en
format pdf.
Presencialment:
Al registre general de l’Ajuntament (Av. Europa, 37), dins l’horari de 8’30 a 14
hores.
Altres formes
• Als registres electrònics de qualsevol dels subjectes a què es refereix
l’article 2.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre: Administració General de
l’Estat, les administracions de les comunitats autònomes, als registres
interoperables de les entitats que integren l’Administració local i el sector
públic institucional.
• A les oficines de correus
• A les representacions diplomàtiques
• A les oficines d’assistència en matèria de registres.
Tota la documentació que es presenti en llengua estrangera haurà d'anar
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FORMA,
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QUARTA. ANUNCI DE LA CONVOCATÒRIA,
PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

Les persones aspirants tindran la responsabilitat exclusiva de vetllar per
l’actualització permanent de les dades del domicili, correu electrònic o telèfon
de contacte davant l’Ajuntament de Llançà, mitjançant sol·licitud de modificació
de dades personals que hauran de presentar en el Registre d’entrades
d’aquesta Corporació.
A la sol·licitud, les persones aspirants hauran de manifestar de manera
expressa i sota la seva responsabilitat, que reuneixen totes i cadascuna de les
condicions exigides, que s’entenen referides sempre a la data d’acabament del
termini per a la presentació
de sol·licituds, i que són certes les dades que indiquen a la sol·licitud sota la
seva responsabilitat. La manca d’aquestes manifestacions
serà causa
d’exclusió de la present convocatòria de l’aspirant.
Per la simple concurrència a aquest procés selectiu s’entén que la persona
aspirant accepta íntegrament aquestes bases, tret que, prèviament, hagi exercit
el seu dret a impugnar-les.
Presentació de sol·licituds
Les persones aspirants, hauran de presentar, durant el termini de presentació
de sol·licituds, la següent documentació:
1. Instància normalitzada de l’Ajuntament de Llançà per aquesta convocatòria,
(cal aportar complimentada i signada la sol·licitud de l’annex 3), on queda
de manifest de manera expressa i sota la seva responsabilitat que
reuneixen tots i cadascun dels requisits exigits en aquestes bases, així com
que són certes les dades que s’indiquen a la sol·licitud. Aquesta instància
haurà d’estar signada. La manca de signatura suposarà l’exclusió de
l’aspirant del procés selectiu.
2. Còpia Document Nacional d’Identitat en vigor.
3. Currículum vitae acadèmic i professional actualitzat.
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Igualment amb la presentació de la sol·licitud i la declaració de l’annex 4, les
persones aspirants, atorguen l’autorització expressa per a que l’Ajuntament de
Llançà, demani, respecte a la persona interessada, els antecedents que
d’aquesta, pugui constar al Registre Central de Penats o al Registre Central de
Delinqüents Sexuals. Només en el cas que no s’hagi donat el consentiment,
s’haurà de presentar la documentació que acrediti aquesta circumstància,
emesa per l’òrgan competent.

Butlletí Oficial de la Província de Girona

acompanyada de la corresponent traducció jurada per poder ser valorada.
Amb la formalització i presentació de la instància, l’aspirant dona el seu
consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són
necessàries per a prendre part en la convocatòria i per a la resta de la
tramitació del procés selectiu, així com la publicitat d’aquestes dades, d’acord
amb la normativa vigent, i especialment la Llei orgànica de protecció de dades.
Així com l’acceptació a que les notificacions (si s’escau) o comunicacions
derivades d’aquest procés de selecció que s’hagin d’efectuar als aspirants es
facin mitjançant correu electrònic a l’adreça electrònica indicada a la sol·licitud.

Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el President de la
Corporació, dictarà resolució en el termini màxim d’un mes, en la qual declararà
aprovada la llista dels aspirants admesos i exclosos. La mateixa resolució
contindrà una relació de les persones aspirants que han de realitzar la prova de
coneixements de la llengua catalana, (i si escau de la llengua castellana), així
com el lloc, data i hora d’inici del procés de selecció; també la composició
nominal del tribunal qualificador i si s’escau l’ordre d’actuació dels aspirants.
L’esmentada resolució, amb les llistes completes dels aspirants admesos i
exclosos, es farà pública al BOP de Girona, e-TAULER municipal i a la pàgina
web municipal, es concedirà un termini de 10 dies hàbils per esmenes i
possibles reclamacions.
La publicació de l’esmentada resolució en el BOP de Girona, serà determinat
de l’inici dels terminis a afectes de possibles impugnacions o recursos.
El mateix òrgan acceptarà o refusarà les reclamacions formulades. Si se
n’accepta alguna, en el termini màxim de 30 dies, s’elaborarà una nova llista
d’admesos i exclosos i es farà publica al e-TAULER i a la pàgina web
municipal. Si transcorregut el temps, sense que s’hagi dictat resolució, les
al·legacions s’entendran desestimades i es considerarà elevada a definitiva la
llista de persones aspirants admeses i excloses i no caldrà tornar-la a publicar.
Els successius anuncis d’aquesta convocatòria es publicaran al e-TAULER
municipal i a la pàgina web municipal.
Les errades materials de fet es podran esmenar, en qualsevol moment, d’ofici o
a petició dels interessats.
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CINQUENA. ADMISSIÓ DELS ASPIRANTS

Butlletí Oficial de la Província de Girona

4. Documentació acreditativa d’estar en possessió d’alguna de les titulacions
que s’especifiquen en la base segona.
5. Declaració responsable de l’annex 2, complimentada i signada on s’acredita
les condicions especificades en l’apartat d, e, f. La manca de signatura
suposarà l’exclusió de l’aspirant del procés de selecció.
6. Declaració jurada o promesa de l’annex4, de no haver estat condemnat per
sentència ferma per delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual ni per
delictes de tràfic d’éssers humans.
7. Documentació acreditativa d’estar en possessió del certificat de nivell bàsic
de català (A2), que acrediti l’exempció de realitzar la prova de coneixements
de la llengua catalana; així com si s’escau, del nivell A2, del MERC, de
castellà. Aquesta acreditació de nivell lingüístic es podrà realitzar fins el
moment immediatament anterior a la realització de la prova de català.
8. Documentació justificativa dels mèrits a valorar. Els mèrits que no s’acreditin
documentalment dins del termini fixat no seran tinguts en compte pel
tribunal, i per tant, no es valoraran.

La secretaria del tribunal pot recaure o no, en uns dels seus membres.
Es designarà una persona suplent per a cadascuna de les que integren el
tribunal qualificador.
La designació nominativa dels membres del tribunal es farà pública juntament
amb la resolució de l’Alcaldia on constin les persones admeses i excloses en el
procés selectiu.
El tribunal qualificador:
Podrà decidir la incorporació a les seves tasques d’assessors especialistes per
a totes o algunes de les proves. Aquests assessors es limitaran a valorar
l’exercici corresponent a les seves especialitats tècniques i col·laboraran amb
l’òrgan de selecció basant-se exclusivament en aquestes especialitats
tècniques.
No es podrà constituir sense l’assistència del president, sigui titular o suplent, ni
es podrà constituir ni actuar sense l’assistència de més de la meitat dels
membres, siguin titulars o suplents, i les decisions s’hauran d’adoptar per
majoria. Serà necessària l’assistència en tot cas del president i del secretari. En
el cas que es produeixi un empat en les decisions del tribunal, el president
podrà fer ús del vot de qualitat per desfer-lo.
Podrà convocar personalment les persones participants per tal d'aclarir punts
dubtosos de les capacitats o altres aspectes de la documentació que hagin
aportat, quan ho consideri convenient.
Podrà exigir a les persones participants la seva identificació en qualsevol
moment del procés selectiu.
Si té coneixement que una de les persones participants no posseeix la totalitat
dels requisits exigits per aquesta convocatòria o ha pogut incórrer en
inexactituds o falsedats, proposarà a l’Alcaldia l'exclusió de la persona
participant de la convocatòria.
Les inexactituds o falsedats comprovades es posaran en coneixement de les
autoritats competents a l'efecte pertinent.
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El tribunal qualificador es constituirà de conformitat amb el que disposa l’article
60 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic i 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, estarà integrat per un nombre senar de persones
designades per la corporació, que com a mínim seran tres, amb la següent
distribució:
• Un terç és integrat per membres o funcionaris de la mateixa corporació.
• Un altre terç és integrat per personal tècnic, que pot ser o no personal de
la mateixa entitat local.
• L’altre terç és integrat per representants de l’Escola d’Administració
Pública de Catalunya, a proposta de la mateixa Escola.
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SISENA. TRIBUNAL QUALIFICADOR

Està facultat per resoldre els dubtes o discrepàncies que es presentin i prendre
els acords necessaris per assegurar el bon desenvolupament del procés
selectiu en tot allò que les bases no hagin previst.
Els membres del tribunal s’hauran d’abstenir en les proves selectives,
mitjançant notificació formal al Alcalde-President de la Corporació, quan
considerin que incorren en algunes de les causes previstes a l’article 23 de la
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
Els aspirants podran recusar els membres del tribunal per les mateixes causes
d’acord amb l’article 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del
sector públic, en un escrit raonat que hauran d’adreçar a l’Alcalde-President de
la Corporació, en el termini amb els efectes que s’indiquen a les presents
bases.
Els membres del tribunal i si escau els assessors especialistes meritaran les
indemnitzacions i assistències per raó de servei, d’acord amb el RD 462/200 de
24 de
maig, sobre indemnitzacions per raó de servei. El tribunal d’aquesta
convocatòria queda classificat com a tribunal de tercera categoria.
SETENA. DESENVOLUPAMENT PROCÉS DE SELECCIÓ
El procés selectiu serà el de concurs oposició i consistirà en la valoració, per
part del tribunal, de determinades condicions de formació, mèrits o nivell
d’experiència relacionats amb la tasca a exercir, així com la superació de les
proves corresponents que s’estableixin, com a forma d’acreditar les condicions
de formació, dels mèrits o nivell d’experiències exigits.
Aquest procediment de selecció constarà de tres fases: una fase prèvia on es
realitzaran les proves d’acreditació del coneixement de les dues llengües
oficials a
Catalunya per part d’aquells aspirants que no hagin acreditat els nivells
requerits per aquesta convocatòria. Una fase d’oposició i una fase de concurs,
on es valoraran els mèrits al·legats pels aspirants.
Es convocarà als aspirants a cada prova amb una única crida, a menys que no
sigui possible per alguna causa degudament justificada i sempre que ho acordi
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Exclourà automàticament de la convocatòria les persones participants que
durant el transcurs de la convocatòria realitzin conductes contràries a la bona fe
o orientades a desvirtuar els principis d'equitat i igualtat o altres comportaments
que alterin el desenvolupament normal de la convocatòria.

Butlletí Oficial de la Província de Girona

Podrà esmenar en qualsevol moment de la convocatòria els errors materials,
de fet i aritmètics.

Les persones participants, per realitzar les proves de la fase d'oposició,
s'hauran d'identificar mitjançant la presentació del DNI, del passaport o del
permís de conduir, originals, i la seva presentació podrà ser exigida pel tribunal
qualificador en tot moment. La manca de presentació d'aquesta documentació
comportarà l'exclusió automàtica de la persona participant del procés selectiu.
Els aspirants que no compareguin en el lloc, la data i l'hora assenyalats, fins i
tot per raons de força major, seran definitivament exclosos del procés selectiu.
Si el tribunal té coneixement que algun dels aspirants no reuneix íntegrament
els requisits per participar en la convocatòria, en qualsevol moment del procés
selectiu podrà proposar, amb audiència prèvia de l'interessat, la seva exclusió i,
si escau, es posaran en coneixement de les autoritats pertinents les
inexactituds o falsedats comprovades als efectes pertinents.
En aquest sistema de selecció, la puntuació obtinguda en la fase de concurs
no podrà aplicar-se per superar les proves de la fase d’oposició.

1. Fase prèvia
Consisteix en acreditar el coneixement de les dues llengües oficials a
Catalunya, per part d’aquells aspirants que no les hagin acreditat , tenint en
compte que es podran acreditar, com a màxim, fins el moment abans de
realització de les proves:
-

Prova de coneixement de la llengua catalana: aquest exercici consistirà en
la realització d’una prova de coneixements de nivell bàsic de català (A2).

-

I si s’escau, prova de coneixements de la llengua castellana: Nivell A2 del
MERC, consistirà en la redacció en castellà i una conversa amb el tribunal
per acreditar el nivell, es valorarà l’habilitat lingüística en l’expressió oral i
escrita, els coneixements gramaticals i lèxics. Quedaran exempts de la
realització d’aquesta prova: els aspirants de nacionalitat espanyola, els que
presentin un certificat que acrediti que han cursat la primària i la secundària
a l’Estat espanyol; Els que presentin un diploma de nivell A2 o superior,
d’espanyol; els
que presentin un certificat equivalent d’aptitud en espanyol per a estrangers
expedit per les escoles oficials d’idiomes.

Els aspirants que superin la fase prèvia, juntament amb els declarats exempts
de realitzar-la, passaran a realitzar la fase d’oposició.
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El tribunal es reserva el dret a modificar l'ordre de les proves si per nombre de
participants o qualsevol altra necessitat organitzativa ho considerés convenient.
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el tribunal qualificador, només hi haurà una convocatòria per cada prova i
s'exclourà del procés
selectiu l'aspirant que no hi comparegui, independentment de la justificació o no
de la incompareixença.

Constarà de tres exercicis, tots són obligatoris i eliminatoris.
Primer exercici. Prova de coneixements teòrics. Puntuació màxima 10 punts.
L’aspirant haurà d’obtenir una valoració igual o superior a 5 punts, per a
superar l’exercici i no quedar eliminat.
Consistirà en respondre per escrit, en un període de temps que determini el
tribunal, una bateria de 40 preguntes, tipus test, amb respostes alternatives
sobre les matèries relacionades en el temari annex a questes bases (annex 1).
Cada resposta correcta puntuarà 0’25 punts i cada resposta errònia restarà
0’10 punts. Les respostes no contestades no restaran.
Segon exercici. Prova de coneixements pràctics. Puntuació màxima 10 punts.
L’aspirant haurà d’obtenir una valoració igual o superior a 5 punts, per a
superar l’exercici i no quedar eliminat.
Consistirà en contestar per escrit un o varis supòsits pràctics relacionats sobre
el temari de l’annex 1 a proposta del tribunal; en el temps màxim que determini
el Tribunal. El tribunal podrà disposar que els aspirants llegeixin els supòsits
davant seu i podrà sol·licitar els aclariments que consideri oportuns.
Tercer exercici. Prova psicotècnica. Qualificació apte o no apte.
S’eliminaran a les persones que no obtinguin la qualificació d’apte. Per obtenir
el resultat global d’apte s’haurà de superar amb la qualificació d’apte tant les
proves aptitudinals com les proves de competències, si escau. La falsedat
demostrada en les respostes també comportarà l’eliminació de l’aspirant.
Consistirà en contestar una bateria de tests objectius que compleixin els
requisits de validesa i fiabilitat i hagin esta baremats, estandarditzats i tipificats
en una àmplia mostra de població que permeti garantir la confiança en els
resultats obtinguts.
Aquest exercici ha de contenir, com a mínim, proves aptidudinals i proves de
competències adequades al perfil requerit per a l’exercici de les funcions
relacionades amb la plaça a proveir.
Per a realitzar aquest prova, el tribunal comptarà amb l’assessorament de
persones tècniques especialitzades en proves psicotècniques.
Aquest exercici es podrà complementar amb una entrevista personal dels
aspirants, a fi d’integrar tots els elements explorats anteriorment. En aquest
cas, a les entrevistes hi ha d’estar present, com a mínim, un membre del
tribunal juntament amb un dels tècnics especialistes.
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2. Fase d’oposició
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Els exercicis d’aquesta fase seran qualificats d’apte o no apte i s’eliminaran de
la present convocatòria els aspirants que no obtinguin la qualificació d’apte.

a) Experiència professional, amb un màxim de 3’00 punts:
Per serveis prestats en l’Administració pública com a empleat municipal en un
lloc de treball de categoria igual al de la plaça de la convocatòria, (subaltern):
grup Agrupacions Professionals. Per cada mes 0,10 punts.
b) Formació i perfeccionament, amb un màxim d’1 punt:
Per cursos realitzats amb aprofitament, que tinguin relació amb matèries
pròpies de la funció a realitzar, impartits en centres oficials :
Per cada curs de durada fins a 25 hores
Per cada curs de 26 a 50 hores
Per cada curs de 51 a 100 hores
Per cada curs de durada superior a 100 hores

0’15 punts.
0’30 punts.
0'40 punts.
0’60 punts.

Els aspirants han d’acreditar documentalment la durada lectiva en hores, dels
cursos al·legats, l’aprofitament i l’entitat o organisme. En cas contrari no es
valoraran.
c) Altres mèrits específics a considerar pel tribunal amb un màxim 1’00
punts.
Nivell de coneixement d’idiomes, nivell de català superior a l’exigit en la present
convocatòria, cursos de prevenció i seguretat laboral i altres cursos no valorats
als apartats anteriors que el tribunal consideri que tenen relació amb el lloc a
cobrir, segons tipus, durada i entitat organitzadora.
VUITENA. QUALIFICACIONS
Tots els exercicis són obligatoris i eliminatoris, i es puntuarà de la forma
descrita en la Base anterior.
La qualificació final de cada aspirant s'obté sumant, a les qualificacions
obtingudes a la fase d'oposició, les obtingudes a la fase de concurs.
En cas d’empat de puntuació s’aplicaran els criteris de desempat següents:
En primer lloc que hagi obtingut la puntuació més alta en l’exercici pràctic. En
cas que persisteixi l’empat, l’aspirant que hagi obtingut la puntuació més alta
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Consisteix en la valoració dels mèrits al·legats i acreditats documentalment.
Mitjançant certificació de l’òrgan competent, pels candidats que hagin superar
la fase oposició, de conformitat amb el barem següent i amb màxim de 5’00
punts:
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3. Fase de concurs.

Obtingudes les qualificacions finals dels aspirants, el tribunal publicarà, a la
pàgina web municipal, la llista d’aprovats per ordre de puntuació i elevarà a
l’alcalde la proposta de nomenament com a funcionari de l’aspirant que hagi
obtingut la puntuació més alta, tenint ne compte que no podrà proposar un
nombre d’aspirants superior al del lloc de treball objecte la convocatòria.
L’aspirant proposat haurà de presentar a la secretaria de la corporació, en el
termini màxim de deu dies hàbils, comptats des de l’endemà de la publicació
per de l’anunci de la llista d’aprovats per odre de puntuació els documents
acreditatius, que calguin, de les condicions exigides a la base segona.
Així com:
- Certificat mèdic oficial que acrediti els termes de l’apartat d) de la base
segona de la convocatòria.
- Certificació negativa de no haver estat condemnat per sentència ferma
per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexuals, així com pel
tràfic d’éssers
humans, entès com aquell referit a finalitats d’explotació sexual, tant a
Espanya com a l’estranger, expedida pel Registre Central de
Delinqüents Sexuals o, pel Registre Central de Penats, que pot ser
expedida per l’Administració competent a instància del mateix interessat
o del seu representant o a instància d’aquest Ajuntament, en aquest
últim cas, s’ha d’omplir la declaració jurada que figura a l’Annex 4
d’aquestes bases.
Els ciutadans d’origen estranger o que tinguin una altra nacionalitat, hauran
d’aportat a més, certificació negativa de condemnes penals expedida per les
autoritats del seu país d’origen o d’on siguin nacionals respecte dels delictes
esmentats.
Els qui tinguin la condició de funcionaris públics estan exemptes de justificar
documentalment els requisits que no requereixin actualització. Únicament
hauran de presentar un certificat de l'organisme que custodiï el seu expedient
personal i acreditar la seva condició i les altres circumstàncies de les quals no
hi hagi constància.
Si dins del termini esmentat, i tret dels casos de força major, l’aspirant proposat
no presenta la documentació o no reuneix els requisits exigits, no podrà ser
nomenat i quedaran anul·lades totes les seves actuacions, sens perjudici de la
responsabilitat en què puguin haver incorregut per falsedat.
Presentada la documentació per part de l’aspirant en el termini reglamentari i
una vegada feta la comprovació que reuneix els requisits exigits en la base
segona, aquest podrà ser nomenat com a funcionari en pràctiques.
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NOVENA. PROPOSTA DE NOMENAMENT
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en l’exercici teòric. Si encara persisteix l’empat, el tribunal queda facultat per a
la realització d’una prova de desempat.

En cas de superar satisfactòriament el període, segons valoració motivada del
cap de la dependència a la que sigui adscrit, adquirirà la condició de funcionari
de carrera de l’Ajuntament de Llançà.
En cas de no superar el període de pràctiques, el candidat perdrà tots els drets
derivats de la convocatòria i es produirà la finalització de la seva relació
funcionarial.
En aquest cas es procedirà a nomenar com a funcionari en període de
pràctiques al següent aspirant amb major puntuació que hagi superat totes les
proves de la convocatòria i hagi presentat la documentació acreditativa de les
condicions exigides a la convocatòria.
També es procedirà a nomenar com a funcionari en període de pràctiques al
següent aspirant amb major puntuació que hagi superat totes les proves de la
convocatòria i hagi presentat la documentació acreditativa de les condicions
exigides a la
convocatòria, en cas de renúncia del funcionari nomenat amb anterioritat ja fos
en pràctiques o funcionari de carrera.
Així com en cas de baixa per incapacitat temporal, o altres situacions similars
en què calgués cobrir la plaça mentre duri l’esmentada situació, en què es
nomenaria com a funcionari interí al següent aspirant amb major puntuació que
hagués superat totes les proves de la convocatòria i un cop presentada la
documentació acreditativa de les condicions exigides a la convocatòria.
ONZENA. BORSA DE TREBALL
Les persones que hagin superat la convocatòria, passaran a formar part d’una
borsa de treball anomenada: borsa de treball de conserge municipal de
l’Ajuntament de Llançà, l’ordre de prelació d’aquest borsa serà de major a
menor puntuació obtinguda a la convocatòria tal i com hagi proposat l’òrgan de
selecció.
La durada serà de tres anys a comptar de la data de finalització del procés
selectiu.
La borsa només permetrà cobrir les necessitats temporals de llocs de treball de
conserge. En el cas de la convocatòria d’una plaça en propietat significarà un
nou procés de selecció. L’Ajuntament podrà no efectuar la corresponent crida
quan es tracti de contractacions pels quals calguin un requisits de selecció
diferents.
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L’aspirant que hagi superat el procés de selecció i que hagi estat proposat pel
tribunal, haurà de realitzar un període de pràctiques de 2 mesos. Durant aquest
període serà nomenat com a funcionari en pràctiques.
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DESENA. PERÍODE DE PRÀCTIQUES

DOTZENA. INCOMPATIBILITATS
En l’exercici de les funcions atribuïdes al lloc de treball al qual l’aspirant ha
estat destinat, que poden ser exercides en qualsevol dependència de
l’Ajuntament, li serà aplicable a 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, haurà d’efectuar una
declaració d’activitats i, si s’escau, sol·licitar la compatibilitat amb el formulari
que li facilitarà la corporació, o exercir, altrament, l’opció prevista a l’article 10
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5. La persona integrant de la borsa de treball si en ser cridada en temps i forma
per a un nomenament, renuncia a la proposta de feina, es modificarà l’ordre
inicial i passarà a ocupar el darrer lloc establert a efectes de la prelació. Per
tant el rebuig a una oferta de treball, sigui de la durada que sigui, no suposarà
l’exclusió de la borsa de treball, sinó el seu pas a la darrera posició en l’ordre
de prelació establert en la borsa. Malgrat això, sí s’exclourà de la borsa al
candidat que hagi renunciat a dos oferiments de contractació.
No serà d’aplicació l’exclusió en cas que concorrin causes degudament
justificades que impossibilitin la incorporació immediata com, per exemple,
circumstàncies que posin en risc la salut.
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El funcionament de la borsa es regirà per les següents normes:
1. Els aspirants que no hagin estat nomenats però que hagin superat el procés
selectiu podran ser cridats per l’Ajuntament de Llançà, d’acord amb l’ordre de
puntuació.
En cas d’empat, el primer en ser cridat serà el candidat amb major puntuació
obtinguda a la fase oposició.
2. La vigència de la borsa serà de tres anys a comptar de la data de finalització
del procés selectiu. No obstant això, s’entendran automàticament cancel·lades
quan cap persona tingui disponibilitat per a acceptar una oferta. Transcorregut
el termini de vigència podrà autoritzar-se la seva pròrroga durant el temps
necessari per a la constitució d’una nova borsa.
3. Les persones aspirants són les responsables de mantenir actualitzades les
seves dades de contacte.
4. La crida serà de manera telefònica, amb dos intents en hores diferents. Si a
la segona trucada no s’ha pogut establir el contacte, aquest candidat passarà a
ser l’últim de la llista i es passarà a trucar a la següent persona de la llista. Les
persones que ho prefereixen i que ho hauran de manifestar per escrit durant la
primera setmana de la formació de la llista, poden sol·licitar que se’ls enviï un
correu electrònic en substitució de les dues trucades. En aquest cas, el correu
s’haurà de contestar, com a màxim, l’endemà del dia en què s’hagi enviat, en
cas contrari s’entendrà rebutjada l’oferta.
La no localització per una vegada no modifica la situació d’actiu en la borsa. Si
en una segona ocasió se’l truca per un nou oferiment de contractació i no fos
possible contactar-hi, aquella persona passaria automàticament a la situació
d’inactiu, que el comporta quedar automàticament exclòs de la borsa de treball.

TRETZENA. INCIDÈNCIES I RECURSOS
Les publicacions que es facin en el Butlletí Oficial de la Província (BOP) i/o al eTAULER municipal seran determinants dels terminis a efectes de possibles
impugnacions o recursos, sens perjudici de tota la informació que es pugui
penjar a la pàgina web municipal, que serà de caràcter merament informatiu.
Contra les llistes definitives d’admesos i exclosos, les contractacions, així com
contra les resolucions que declaren no superat el període de prova, podran
interposar-se potestativament recurs de reposició, davant del mateix òrgan que
va dictar l’acte, en el termini d’un mes comptat des de la data de notificació de
la resolució. Si es fa això, no podrà interposar-se recurs contenciós
administratiu fins que el recurs de reposició hagi estat resolt expressament o
s’hagi produït la seva desestimació per silenci. Transcorregut un mes sense
que es notifiqui la seva resolució, s’entendrà el recurs desestimat per silenci
administratiu i es podrà interposar recurs contenciós administratiu, davant el
Jutjat del contenciós administratiu de Girona, en el termini de 2 mesos a
comptar des de la data de notificació expressa o en el termini de sis mesos
comptats des del següent a aquell en què es produeixi la desestimació per
silenci.
Per altra banda, el recurs contenciós administratiu podrà interposar-se
directament davant l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu. El termini per
interposar aquest recurs serà de dos mesos comptats des de l’endemà següent
al de la notificació de la resolució impugnada, sens perjudici que pugui
exercitar-se, en el seu cas, qualsevol altre recurs que s’estimi procedent.
Contra els actes i resolucions del tribunal qualificador, en tant que es tracta
d’un òrgan col·legiat dependent de la presidència de la corporació, podrà
interposar-se, en contra seva i en el termini d’un mes, recurs d’alçada davant
del òrgan que el va dictar.
El tribunal està facultat per resoldre els dubtes o discrepàncies que sorgeixin
referents a aquestes bases i al desenvolupament del procés selectiu, i per
prendre els acords necessaris per al seu bon ordre i desenvolupament.
Contra la convocatòria i aquestes bases, d’acord amb la Llei 39/2015 i altres
disposicions concordants, podrà interposar-se recurs contenciós administratiu
en el termini de dos mesos a partir de la data de la seva publicació, davant el
Jutjat contenciós administratiu provincial de Girona.
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Pel que fa a la determinació i adscripció al lloc de treball, règim d’horari i
jornada, la persona contractada s’atendrà als acords i resolucions que adoptin
els òrgans corresponents de l’Ajuntament.
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de la Llei 53/1984 de 26 de desembre, a l’article 10 de la Llei 21/1987, de 26
novembre i a l’article 337 del Decret 214/1990.

Llançà, amb data de signatura electrònica
Francesc Guisset Lagresa
L’Alcalde,
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Igualment els interessats/des poden interposar qualsevol altre recurs que
consideri convenient en defensa dels seus interessos. 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.
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En allò que no estigui previst en les bases, es procedirà segons el que
determini el Decret 214/1990, de 30 de juliol, i la resta de disposicions
aplicables, directa o supletòriament a tots els processos selectius de
l’administració local.

1. La Constitució Espanyola de 1978. Estructura i principis generals.
2. L’Estatut d’Autonomia de Catalunya. La Generalitat de Catalunya i els
seus òrgans de govern.
3. El municipi. Organització municipal. Competències. Òrgans de govern de
l’ajuntament.
4. Conceptes bàsics de seguretat i higiene i prevenció d’accidents,. Equips
de protecció individual.
5. Instal·lacions de fontaneria. Elements i tipus de material d’una
instal·lació de fontaneria. Operacions de manteniment. Utensilis i eines
de treball.
6. Instal·lacions elèctriques. Elements d’una instal·lació elèctrica de baixa
tensió: conductors, mecanismes, proteccions, accessoris per a
l’enllumenat. Operacions de manteniment. Utensilis i eines de treball.
7. Pintura bàsica. Elements i tipus de puntures i formes d’aplicació.
Operacions de manteniment. Utensilis i eines de treball.
8. Fusteria bàsica i fusteria d’alumini. Nocions de fusteria. Operacions de
manteniments. Utensilis i eines de treball.
9. Materials utilitzats en la construcció (guix, ciment, morters simples,
formigons). Utensilis i eines per l’obra, ús i manteniment. Maquinària.
Utilització i manteniment.
10. Primers auxilis. Actuacions en casos d’emergència.
11. Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la manipulació
manual de càrregues. Aspectes generals segons el Reial Decret
487/1997, de 14 d’abril.
12. Plans d’emergència d’edificis i instal·lacions.
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TEMARI
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Dades personals
Nom i cognoms ..................................................................... NIF ....................................
Correu electrònic ....................................................... Telèfon .........................................
Domicili ....................................................... Municipi ............................. C.Postal ..........

Dades del procés de selecció
Convocatòria del procés selectiu per a la provisió en propietat d’una plaça de
conserge d’escola (grup: agrupacions professionals) pel procediment de
concurs oposició lliure.
Per tal de donar compliment a la base segona, lletres d), e), f) i base quarta,
punt 5, (presentació de sol·licituds),

D E C L A R A , sota la seva responsabilitat,
1. No patir cap malaltia ni estar afectat per cap impediment físic o psíquic que
impossibiliti el normal exercici de les funcions pròpies de la categoria.
2. No haver estat condemnat/da per cap delicte, o en cas d’haver-ho estat,
tenir extingida la responsabilitat penal i cancel·lats els antecedents penals.
No estar inhabilitat/da per a l’exercici de les funcions públiques ni estar
separat/da mitjançant expedient disciplinari del servei de cap Administració
pública. Serà aplicable, tanmateix, el benefici de la rehabilitació, sempre que
la persona aspirant ho acrediti mitjançant el corresponent document oficial.
3. No trobar-se afectat per cap causa d’incompatibilitat del personal al servei
de les administracions públiques, d’acord amb la Llei 53/1984, de 26 de
desembre.
Signatura,

Butlletí Oficial de la Província de Girona

DECLARACIÓ RESPONSABLE
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Dades personals
Nom i cognoms ................................................................. NIF ............................
Domicili ...................................................... Municipi ................... C.Postal ..........
Dades del procés de selecció
Convocatòria del procés selectiu per a la provisió en propietat d’una plaça de
conserge d’escola (grup: agrupacions professionals) pel procediment de
concurs oposició lliure.
Declaració responsable:
Als efectes establerts per la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del
sistema de protecció a la infància i l’adolescència, DECLARO sota jurament o
PROMETO:
Que no he estat condemnat/ada per sentència ferma per delictes contra la
llibertat i indemnitat sexual, ni per delictes de tràfic d’ésser humans,
Que en aquest sentit AUTORITZO a l’Ajuntament de Llançà, a comprovar la
veracitat de la meva declaració, d’acord amb el disposa l’article 35 de la Llei
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya,
I CONSENTO que l’Ajuntament de Llançà, pugui demanar les dades que sobre
mi figurin en el registre central de delinqüents sexuals, als efectes previstos a
l’article 9 del Reial decret 1110/2015, d11 de desembre, pel que es regula el
registre central del delinqüents sexuals.
Signatura,
Lloc i data

Document signat per FRANCESC GUISSET LAGRESA
en data 09/04/2021

Signat per:
Diputació de Girona

Butlletí Oficial de la Província de Girona

DECLARACIÓ RESPONSABLE JURADA O PROMESA DE NO HAVER
ESTAT CONDEMNAT/ADA PER SENTÈNCIA FERMA PER DELICTES
CONTRA LA LLIBERTAT I LA INDEMNITAT SEXUAL NI PER DELICTES DE
TRÀFIC D’ÉSSERS HUMANS.
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