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Número de registre 8100

AJUNTAMENT DE JUNEDA

Anunci aprovació bases i convocatòria plaça T.A.G.

ANUNCI

Exp. 708/20222

Aprovació bases i la convocatòria per la selecció pel sistema de concurs oposició, d’una plaça de Tècnic/a
d’Administració General  (A2) en règim de funcionari  interí  i  constitució de borsa de treball  de personal
d’aquesta categoria.

Havent-se  aprovat  per  Resolució  d’Alcaldia  núm.  293/2022  de  data  29  de  setembre,  les  bases  i  la
convocatòria  per la selecció pel sistema de concurs oposició, d’una plaça Tècnic/a Administració General
(A2), escala administració general, en règim de personal funcionari interí, i constitució de borsa de treball de
personal d’aquesta categoria.

Havent-se aprovat per Resolució d’Alcaldia núm. 296/2022 de 30 de setembre la rectificació d’una errada
material detectada en el Decret esmentat anteriorment.

En compliment del que disposen les resolucions esmentades, s’obre el termini de presentació de sol·licituds,
que serà de 15 dies hàbils a comptar des de l’endemà a la publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de
la Província de Lleida

Així mateix, s’adjunten les bases reguladores que regiran la convocatòria i el procés de selecció:

Bases generals de la convocatòria

Primera. Objecte de la convocatòria
L’objecte de les presents bases és regular la convocatòria de selecció, mitjançant concurs-oposició, per
proveir una plaça de tècnic administració general, Escala Administració General, Subescala tècnica, tècnic
mig, en règim de funcionari interí.

Al  mateix temps es constituirà una borsa de treball,  per  donar cobertura àgil  a necessitats prioritàries i
concretes de personal d’aquesta categoria.

Aquesta convocatòria es justifica d’acord amb el  que estableix l’article 10.1.c) del  Reial  decret legislatiu
5/2015 de 30 d’octubre que aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, que permet
el  nomenament  de funcionaris  interins  per  raons  justificades de necessitat  i  urgència  per  l’execució de
programes de caràcter temporal.

Denominació del lloc Tècnic Administració General

Naturalesa Personal funcionari interí

Grup de Classificació A2

Complement Destí 20
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Jornada Completa 37,5 hores

Retribucions (any 2022)
CD 20: 491,11
CE: 430,00

Titulació exigible Diplomatura, grau, llicenciatura

Sistema selectiu Concurs oposició

Núm. de vacants 1

Segona. Funcions
Les funcions orientatives dels llocs de treball a proveir, seran les següents:

 Responsable de la realització d’activitats administratives de nivell tècnic mig.

 Tramitació dels processos selectius corresponents al Pla d’estabilització i altres processos de selecció
ordinaris de la Corporació municipal.

 Instruir expedients en l’àmbit de recursos humans prioritàriament, però també si s’escau, en l’àmbit de
contractació, subvencions...

 Redactar ordenances, reglaments, plecs de clàusules administratives..

 Dur  a  terme funcions  de  gestió,  estudi,  proposta,  preparació  de  normativa,  elaboració  d’informes,
execució, seguiment i supervisió d’expedients.

 Analitzar  la  normativa  aplicable  i  redactar  propostes  d’acord,  així  com aquelles  altres  tasques  de
caràcter similar que li siguin assignades pels superiors.

Tercera. Condicions d’admissió d’aspirants
1.Per prendre part en les proves de selecció, les persones aspirants han de reunir, a la data de finalització
del termini de presentació de sol·licituds, els requisits previstos als punts següents.

2. Són requisits generals per a ser admesos a les proves selectives convocades en aquestes bases els
següents:

a) 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  dels  tractats  internacionals
celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya, sigui d’aplicació la lliure circulació de treballadors.
Aquestes previsions seran d´aplicació qualsevol que 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 drets, siguin menors de vint-i-un
anys o majors d´aquesta edat dependents.

b) Haver complert setze anys i no excedir, en el seu cas, de l’edat màxima de jubilació forçosa.

c) Estar en possessió del títol d’una diplomatura universitària, llicenciatura o grau. En cas de titulacions
obtingudes a l’estranger, hauran d’acompanyar-se de l’ordre ministerial de reconeixement del títol expedient,
de conformitat amb la normativa reguladora de l’homologació i consolidació de títols i estudis estrangers.
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d) No haver estat separat 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
inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l’accés al cos
o escala de funcionari, o per exercir funcions similars a les quals exercien en el cas del personal laboral, en
el qual hagués estat separat o inhabilitat (cal portar complimentada la declaració responsable de l’Annex II).

e)  No  incórrer  en  causa  legal  d’incapacitat  segons  la  normativa  vigent  (cal  portar  complimentada  la
declaració responsable de l’Annex II )

f)  No patir  cap malaltia o limitació física o psíquica que impedeixi  el  desenvolupament  de les funcions
pròpies de la plaça convocada (cal portar complimentada la declaració responsable de l’Annex II)

h)  Acreditació  català.  Estar  en  possessió  del  certificat  de  coneixements  de  nivell  de  suficiència  (C1).
L’acreditació del  requisit  de coneixements lingüístics es farà aportant,  dins el  termini  de presentació de
sol·licituds,  la  documentació  que  deixi  constància  d’alguna  de  les  situacions  exposades  en  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 el cas de no
tenir  l’acreditació  corresponent,  seran  convocades  per  tal  de  realitzar  una  prova  específica  de  català
adequada a aquest nivell, amb caràcter obligatori i eliminatori, la qual es qualificarà d’apte/a o no apte/a. En
cas de no superar-se, comportaria la seva exclusió del procés.

Per  realitzar  aquesta  prova,  el  tribunal  comptarà  amb  l’assessorament  de  tècnics  especialitzats  en
normalització lingüística.

Quarta. Forma i termini de presentació d’instàncies
4.1 El termini per a la presentació de sol·licituds serà de 15 dies hàbils comptadors a partir de l’endemà de
la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida.

4.2  Es  facilitarà  un  model  normalitzat  de  sol·licitud  a  les  dependències  municipals  i  també  es  podrà
descarregar de la pàgina web de l’Ajuntament.

4.3 Les sol·licituds s’han d’adreçar a l’Alcalde i es podran trametre per qualsevol dels mitjans previstos en
l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques:

a) De manera presencial, a l’Ajuntament, de dilluns a divendres en horari d’atenció al públic (de 11 a 14:30
hores)

b) A la seu electrònica de l’Ajuntament mitjançant instància genèrica.

c)  A  les  oficines  de  Correus.  Les  sol·licituds  que  es  presentin  per  aquest  mitjà,  es  lliuraran  a  les
dependències de correus, abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds, en sobre obert,
per ser datades i segellades pel personal de correus abans de la seva certificació. Només s’admetran les
sol·licituds presentades dins el  termini  de 10 dies hàbils  següents des de la finalització del  termini  per
presentar les instàncies. En aquest cas s’haurà de trametre via correu electrònic (secretari@juneda.cat)
còpia de la sol·licitud degudament registrada.

d) En qualsevol altra de les formes establertes a l’article 16 de la de la Llei  39/2015, d’1 d’octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
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4.4 Les bases íntegres es publicaran en el  BOP de Lleida, a la pàgina web de l’Ajuntament i  al  tauler
d’edictes (e-tauler).

4.5 En la sol·licitud els/les aspirants hauran de manifestar que compleixen totes les condicions exigides,
referides  sempre  a  la  data  d’expiració  del  termini  assenyalat  per  la  presentació  de  sol·licituds,  sense
perjudici de la seva posterior acreditació en finalitzar el procés selectiu.

4.6 La documentació necessària a presentar juntament amb sol·licitud normalitzada és la següent:

a) Fotocòpia del document nacional d’identitat, o en cas de no tenir la nacionalitat espanyola, document
oficial acreditatiu de la nacionalitat.

b)  Fotocòpia acreditativa d’estar en possessió de coneixements de llengua catalana del nivell  exigit a la
base de condicions dels aspirants. Les persones aspirants que no tinguin el certificat de català del nivell de
suficiència exigit, seran convocades per tal de realitzar una prova específica de català adequada a aquest
nivell, amb caràcter obligatori i eliminatori, la qual es qualificarà d’apte/a o no apte/a.

c) Annex 2 – Declaració responsable d’acord amb el que estableix la base condicions dels aspirants.

d) Currículum vitae.

e) Informe de vida laboral actualitzat.

f) Relació dels mèrits al·legats i fotocòpia de la documentació acreditativa dels mèrits al·legats, juntament
amb la vida laboral.

 Per acreditar serveis prestats a l’Administració pública, a més de la vida laboral caldrà presentar una
certificació de l’òrgan competent, amb indicació de l’escala, categoria professional desenvolupada, funcions,
període de temps i règim de dedicació.

 Per acreditar els serveis prestats al sector privat, s’acompanyarà a l’informe de vida laboral actualitzat,
còpia del contracte de treball. En el cas d’autònoms, s’aportarà còpia del justificant de l’alta de l’activitat.

 L’antiguitat i els serveis prestats a l’Ajuntament de Juneda serà suficient amb esmentar-los i no caldrà
que s’acreditin documentalment, s’admetran i valoraran d’acord amb les dades que obrin en els expedients
personals de les persones aspirants.

 En relació a la formació complementària, les titulacions acadèmiques s’acrediten mitjançant fotocòpia
de la titulació o certificat acreditatiu on consti que ha finalitzat els estudis i estar en condicions d’obtenir la
corresponent titulació.

 Els  cursos  de  formació  i  perfeccionament  s’acrediten  mitjançant  fotocòpia  de  la  certificació,  amb
especificació de l’entitat organitzadora, denominació del curs, durada del curs en hores, i si és possible, el
programa formatiu. Els certificats dels cursos que

no especifiquin la duració en hores i els cursos amb una durada inferior a 5 hores no es valoraran.

g) Fotocòpia de la titulació exigida per participar en el procés selectiu, prevista a la base tercera.

4.7  Amb la  formalització  i  presentació  de la  sol·licitud,  els/les  aspirants  donen el  seu  consentiment  al
tractament de les dades personals incloses en la sol·licitud de participació, que seran tractades únicament
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per a la gestió del procés selectiu, és a dir per a la pràctica de les proves de selecció i les comunicacions
que hagin de realitzar-se.

4.8 Tots els documents requerits només es podran presentar durant el període de presentació d’instàncies.
Els mèrits insuficientment justificats no seran valorats.

4.9 Pel sol  fet de concórrer al procés selectiu s’entén que els aspirants accepten íntegrament aquestes
bases, llevat del cas que hagin exercit el seu dret a impugnar-les.

Cinquena. Admissió d’aspirants
Expirat el termini de presentació d’instàncies, l’Alcaldia dictarà resolució en el termini de màxim d’un mes,
declarant aprovada la llista provisional d’admesos i exclosos. Aquesta resolució es publicarà a la pàgina web
de l’Ajuntament i  al  tauler d’anuncis (e-tauler) i  s’indicarà: els aspirants admesos i  exclosos, els motius
d’exclusió, la composició nominal de l’òrgan de selecció, la convocatòria dels aspirants per la realització del
primer exercici i si s’escau, la data hora i lloc de la prova de llengua catalana.

Els  aspirants  disposaran d’un  termini  de  deu dies  hàbils  per  presentar  les  al·legacions  que considerin
oportunes. Els aspirants que no esmenin o rectifiquin dins d’aquest termini el defecte o error imputable que
hagi motivat la seva exclusió, quedaran definitivament exclosos de la convocatòria.

Les al·legacions presentades seran resultes en el termini de 20 dies des de la finalització del termini per a
presentació.  Transcorregut  aquest  termini  sense  que  s’hagués  dictat  resolució  alguna,  les  al·legacions
s’entendran desestimades.

Vistes les al·legacions presentades, per Resolució d’Alcaldia es procedirà a l’aprovació definitiva de la llista
d’admesos i exclosos, que, igualment serà objecte de publicació al tauler d’anuncis de la corporació i a la
pàgina web d’aquest Ajuntament.

Un cop iniciat el procés selectiu, tots els anuncis es publicaran a la pàgina web municipal, www.juneda.cat i
al tauler d’anuncis, sent suficient aquesta exposició com a publicació amb caràcter general en els termes de
l’article 45.1.b) de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.

Sisena. Tribunal qualificador
Els òrgans de selecció seran col·legiats i la seva composició haurà d’ajustar-se als principis d’imparcialitat i
professionalitat dels seus membres, i es tendirà, així mateix, a la paritat entre dona i home.

El personal d’elecció o de designació política, els funcionaris interins i el personal eventual no podran formar
part dels òrgans de selecció.

La  pertinença  als  òrgans  de selecció  serà  sempre a  títol  individual,  no podent  ostentar-se aquesta  en
representació o per compte de ningú.

La composició del tribunal qualificador és la següent:

Càrrec Identitat

President Secretari/a Interventor/a de l’Ajuntament de Juneda

Suplent Tècnic mig funcionari/a de la Corporació Municipal

Vocal 1 (titular i suplent) Designat per l’Escola d’Administració pública.

Vocal 2 titular Tècnic mig funcionari/a de la Corporació Municipal
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Suplent Designat per la Diputació de Lleida

Secretari Actuarà com a secretari el vocal funcionari de la Corporació

El Tribunal podrà disposar la incorporació a la seva tasca en el procés selectiu d’assessors especialistes, en
aquelles proves que considerin necessari i/o per a aquells aspectes concrets del procés selectiu a causa de
l’especialització tècnica del treball a realitzar. La seva funció se circumscriu a un mer assessorament, és a
dir actuen amb veu, però sense vot, no participen en la presa de decisions del Tribunal.  Els assessors
hauran de guardar sigil i confidencialitat sobre les dades i assumptes sobre els quals tinguin coneixement a
conseqüència de la seva col·laboració en el Tribunal.

El Tribunal podrà designar personal col·laborador per al desenvolupament de les proves, que actuarà sota la
seva direcció, quan la complexitat o especialitat tècnica del procés selectiu ho aconselli.

L’abstenció i la recusació dels membres del Tribunal serà de conformitat amb els articles 23 i 24 de la Llei
40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

Els membres del Tribunal són personalment responsables de l’estricte compliment del que disposen les
bases de la convocatòria i de la subjecció als terminis establerts. Els dubtes o les reclamacions que puguin
originar-se amb la interpretació de l’aplicació de les bases de la present convocatòria, així com el que hagi
de fer-se en els casos no previstos, seran resoltes pel Tribunal, per majoria.

Setena. Sistema de selecció
7.1 Els sistema de selecció és de concurs oposició. Els aspirants s’han de convocar en una sola crida per a
cada exercici.  Perdran el  dret  a participar  en les procés selectiu els aspirants  que no compareguin als
exercicis  el  dia  i  hora  assenyalats,  llevat  dels  casos  de  força  major,  que  s’hauran  de  justificar
documentalment dins del termini de vint-i-quatre hores següents i que seran lliurement valorats per l’òrgan
de selecció. Si s’admet la causa de justificació, l’aspirant serà objecte de nova convocatòria per a la data
que determini l’òrgan de selecció.

7.2 A efectes d’identificació els/les aspirants hauran de concórrer en cada exercici amb el DNI/NIE.

7.3 Durant la realització del procés selectiu les persones aspirants no podran fer ús del telèfons mòbils ni
altres  mitjans  de comunicació  amb l’exterior,  ni  podran sortir  del  recinte on es  dugui  a terme la prova
selectiva durant la realització d’aquesta. L’incompliment d’aquestes normes o bé les actituds de falta de
respecte o consideració envers la resta de persones aspirants del procés selectiu o envers el propi Tribunal
comportaran l’expulsió de l’aspirant de forma immediata del procés selectiu, la qual cosa es farà constar de
forma expressa en l’acta emesa pel Tribunal.

Vuitena. Desenvolupament dels processos
8.1 Desenvolupament fase d’oposició (60 punts)

a) Prova de coneixements de llengua catalana.
A l’hora  convocada,  els  aspirants,  no  exempts  de  realitzar  la  prova  de  llengua  catalana,  s’hauran  de
presentar a les dependències municipals per realitzar l’exercici, de caràcter obligatori i eliminatori, que tindrà
per objecte l’avaluació del coneixement de la llengua catalana, mitjançant les proves disposades per l’òrgan
de  selecció  amb  l’assessorament  de  tècnics  competents  en  matèria  de  normalització  lingüística.  Els
aspirants que no compareguin a la prova de català perdran el dret a participar en el procés selectiu, llevat
dels casos de força major, que s’hauran de justificar documentalment dins del termini de vint-i-quatre hores
següents i que seran lliurement valorats per l’òrgan de selecció. Si s’admet la causa de justificació, l’aspirant
serà objecte de nova convocatòria per a la data que determini l’òrgan de selecció.
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El temps per la realització de la prova es determinarà per l’òrgan de selecció amb l’assessorament del
tècnics/a pertinent. El resultat de l’exercici serà APTE/A o NO APTE/A i caldrà obtenir la qualificació d’apte/a
i els aspirants que no obtinguin la qualificació d’apte quedaran eliminats del procés de selecció.

Queden exempts de la realització de la prova:

a) Les persones aspirants que acreditin documentalment estar en possessió del  certificat acreditatiu de
coneixements de nivell de suficiència C1 de català o superior de la Direcció General de Política Lingüística o
títols  equivalents  o  certificat  d’equivalència  expedit  per  qualsevol  institut  d’educació  secundària  públic
segons es determina normativament.

b) Les persones aspirants que hagin participat en anteriors processos selectius de l’Ajuntament de Juneda
en el que el nivell requerit de català sigui el nivell de suficiència C1 i hagin assolit la condició d’aptes en la
prova de català.

b) Prova de coneixements. (30 punts)
Consta d’un exercici de caràcter obligatori i eliminatori (màxim 30 punts)

Consisteix en contestar un qüestionari de 30 preguntes amb respostes alternatives, sobre el contingut de
l’annex 1 temari general.

Aquesta prova és de caràcter eliminatori, tindrà una valoració de 0 a 30 punts i serà necessari obtenir una
puntuació mínima de 15 punts per superar-la. Les respostes incorrectes descomptaran en una quarta part
del valor de cada resposta correcta. Cada resposta correcta val 1 punt. Les respostes en blanc no seran
valorades.

La durada d’aquest exercici serà de 60 minuts.

Les preguntes en què hi hagi 2 o més respostes encerclades es consideraran nul·les i no descomptaran.

c) Prova pràctica. (30 punts)
Consisteix en respondre vàries preguntes o supòsits de caràcter pràctic, relacionats amb les funcions del
lloc de treball i amb el temari que figura a l’annex 1, durant el període màxim de 1,5 hores.

En aquest exercici es valoren les habilitats i destreses de les persones aspirants en tasques pròpies del lloc
de treball, capacitat de raciocini, sistemàtica en el plantejament, formulació de conclusions i el coneixement i
adequada aplicació dels continguts teòrics.

Aquesta prova, és de caràcter obligatòria i eliminatòria, i serà qualificada de 0 a 30 punts, sent necessària
per superar-la un mínim de 15 punts.

El resultat final de la fase d’oposició és la suma de les puntuacions obtingudes en el conjunt de les proves
puntuables realitzades. És necessari superar totes les proves per passar a la fase del concurs.

8.2 Desenvolupament fase de concurs. (35 punts)
La fase de concurs serà aplicable a aquells aspirants que superin la fase d’oposició.

Consistirà en l’examen i valoració dels mèrits al·legats i acreditats documentalment pels aspirants, fins a un
màxim  de  35  punts,  i  s’efectuarà  assignant  a  cadascun  d’ells  els  punts  que  els  hi  correspongui  de
conformitat amb l’escala següent:

a) Experiència professional: (fins a un màxim de 17 punts)
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Per experiència professional com personal al servei d’una Administració
local,  en places del  subgrup A2 o superior,  amb independència de la
vinculació jurídica laboral o administrativa, amb funcions pròpies del lloc
de treball a cobrir.

0,30 per cada mes complet de
servei en llocs de treball similars-

Per experiència professional com personal al servei d’una Administració
Pública  (no  local),  en  places  del  subgrup  A2  o  superior,  amb
independència  de  la  vinculació  jurídica  laboral  o  administrativa,  amb
funcions pròpies del lloc de treball a cobrir.

0,20 per cada mes complet de
servei en llocs de treball similars-

Per  experiència  professional  en  el  sector  privat  i/o  com professional
lliure o autònom, desenvolupant funcions pròpies del  lloc de treball  a
cobrir.

0,07 punts per cada mes complet
treballat

En cas de contradicció entre les dates d’inici finalització que constin en els diferents documents aportats per
l’aspirant, prevaldrà la que figuri a l’informe de vida laboral.

b) Formació complementària (fins a un màxim 8 punts)

Per disposar de titulació addicional de nivell equivalent o superior a la requerida per participar en el procés i 
que estigui relacionada directament amb el lloc de treball convocat:
 Grau o llicenciatura 10 punts
 Mestratge 8 punts
 Postgrau 4 punts
En cas que l’obtenció del títol de postgrau hagi sigut requisit previ a l’obtenció del títol de mestratge que es 
presenta per ser valorat, només es valorarà el títol de mestratge, no el de postgrau

c) Cursos de formació i perfeccionament (fins a un màxim de 6 punts)
Es valora l’assistència a cursos, jornades i seminaris de formació, especialització o perfeccionament 
relacionats amb el lloc de treball que es convoca, d’acord amb l’escala següent:

Jornades o cursos de 5 a 60 hores 0,1 punts/ curs

Jornades o cursos de 61 a 120 hores 0,2 punts/curs

Jornades o cursos de 121 a 180 hores 0,3 punts/curs

Jornades o cursos de 181 a 300 hores 0,4 punts/curs

Jornades o cursos de 301 o més hores 0,5 punts/curs

Només es computen les activitats formatives dels darrers 10 anys.

d)Certificat ACTIC (fins a un màxim de 4 punts)
Estar en possessió del certificats ACTIC de competències en tecnologies de la informació i la comunicació 
de la Generalitat de Catalunya, puntuarà d’acord amb el barem següent, valorant-se només el certificat de 
major nivell acreditat en cas de presentar-se més d’un.

Nivell avançat
Nivell mitjà
Nivell bàsic

Fins a un màxim de 4 punts.
Fins a un màxim de 2 punts
Fins a un màxim de 1 punt
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d) Entrevista. màxim 5 punts
La seva realització serà optativa a criteri de l’òrgan de selecció. En cas de realitzar-se consistirà en mantenir
un diàleg  amb l’òrgan tècnic  de selecció  sobre qüestions  vinculades  al  lloc de treball  a  proveir,  per  a
constatar  la  idoneïtat  de  les  persones  aspirants  per  al  desenvolupament  de  les  funcions  pròpies  del
nomenament, com ara l’aptitud, la iniciativa, autonomia, nivell de responsabilitat etc.

La qualificació de l’entrevista serà d’un màxim de 5 punts.

La no presentació de l’aspirant a l’entrevista, determinarà la seva exclusió del procés.

Novena. Qualificació
Als  aspirants  que hagin  superat  la  fase d’oposició  se’ls  aplicarà  la  puntuació  obtinguda en  la  fase de
concurs.

La puntuació final serà aquella obtinguda d’aplicar el percentatge establert per a la fase d’oposició més el
percentatge establert per a la fase de concurs.

El resultat de la suma d’ambdues fases, una vegada realitzades les ponderacions en cadascuna d’elles,
serà la puntuació final.

En cas d’empat, l’ordre s’establirà atenent als següents criteris, per ordre decreixent:

a) L’obtenció de major puntuació en la prova pràctica de la fase d’oposició

b) L’obtenció del major nombre de punts en l’experiència professional

c) L’obtenció de major puntuació en la prova teòrica de la fase d’oposició

Desena. Relació d’aprovats, acreditació de requisits exigits i formalització del contracte
Un cop finalitzades les proves es farà pública a la pàgina web municipal la llista d’aprovats, per ordre de
puntuació total obtinguda.

Concloses les proves, el Tribunal elevarà a l’òrgan competent proposta de nomenament de l’aspirant que
hagi  obtingut  major  puntuació per  la formalització del  nomenament,  que en cap cas  podrà excedir  del
nombre de places convocades.

En el termini de 10 dies des de la publicació a la web municipal, els aspirants proposats, sense necessitat
de requeriment previ, hauran de presentar a l’Ajuntament de Juneda la documentació següent:

a) Certificat mèdic oficial acreditatiu de no patir cap malaltia ni defecte físic o psíquic que impossibiliti el
desenvolupament de les tasques pròpies de la plaça a cobrir.

b) Declaració de no estar inclòs en cap dels supòsits d’incompatibilitats previstos a la legislació vigent o
declaració que se sol·licitarà la compatibilitat.

c) Certificat d’antecedents penals.

L’aspirant proposat que no presenti la documentació anteriorment descrita, llevat dels casos de força major
que siguin degudament comprovats per l’autoritat convocant i, o bé, que no compleixin les condicions i
requisits exigits no podrà ser proposat per a nomenar-lo, i quedaran anul·lades les seves actuacions, sens
perjudici de la responsabilitat en què hagin pogut incórrer en cas de falsedat. En aquest cas, d’acord amb
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l’acta de l’òrgan de selecció, es pot procedir  a nomenar l’aspirant següent segons l’ordre de puntuació,
concedint-li, previ requeriment que li serà notificat individualment, un termini de 10 dies per a presentar la
documentació.

Onzena. Nomenament i període de pràctiques
11.1.  Exhaurit  el  període  de  presentació  de  documents,  el  President  de  la  Corporació  formalitzarà  el
nomenament del/de la funcionari/nària en pràctiques segons proposta del tribunal.

El/la aspirant nomenat/da haurà de prendre possessió de la plaça en el termini d’un mes a comptar des de
la data de notificació del nomenament, en el dia assenyalat en la mateixa notificació, prèvia prestació del
jurament o promesa conforme el Reial Decret 707/1979 de 5 d’abril i el Decret 359/1986 de 4 de desembre.

El jurament o promesa s’efectuarà davant la secretària interventora de la Corporació. La manca de presa de
possessió llevat dels casos de força major, que seran degudament comprovats, comporta la pèrdua de tots
els drets en el procés de selecció i de subsegüent nomenament conferit.

Aquest nomenament s’haurà de notificar a l’interessat i publicat al BOP de Lleida.

11.2  El  nomenament  tindrà  un  període  de  pràctiques  de  4  mesos,  per  tal  de  garantir  la  idoneïtat  del
candidat/a a la plaça convocada. Aquest període començarà a comptar des de l’inici  de la prestació de
serveis efectius. Durant aquest període de pràctiques la persona nomenada exercirà la seva tasca sota la
supervisió de la persona responsable del servei on hagi estat destinada, la qual haurà d’emetre un informe
sobre la tasca realitzada. Per emetre aquest informe, el responsable del servei tindrà en compte: la capacitat
d’assumir les tasques encomanades i grau de fiabilitat; la disposició per complir o acceptar suggeriments i
indicacions; la capacitat de presa de decisions; la integració en equips de treball; la col·laboració amb la
resta de treballadors i treballadores i la relació amb les persones.

11.3 El període de pràctiques tindrà caràcter selectiu i es valorarà com a “apte” o “no apte”.

11.4 L’aspirant que no superi satisfactòriament el període de pràctiques restarà separat del procés selectiu i
declarat no ape/a, podent-se nomenar en pràctiques el/la següent aspirant de la llista, sempre que aquest/a
hagi superat tot els procés de selecció.

11.5 L’aspirant que hagi superat el període de pràctiques serà proposat a l’Alcaldia per a ser nomenat/da
funcionari/nària interí/na.

Dotzena. Constitució de borsa de treball.
Es  constituirà  una  borsa d’ocupació  amb les  persones  que superin  el  procés  de selecció  i  no resultin
nomenades, a fi que pugui ser utilitzada en futures crides que poguessin resultar necessaris per cobrir les
necessitats de personal que siguin necessàries. La borsa serà ordenada per ordre numèric correlatiu a la
puntuació obtinguda.

12.1 Dades de contacte.
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.

12.2 Crida i gestió de la borsa
Per efectuar l’oferta de treball a la persona aspirant que correspongui, des del Departament de Recursos
Humans se li enviarà un correu electrònic amb confirmació de lectura perquè es posi en contacte amb el/la
persona responsable d’aquest Servei.
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Si a les 9 hores del següent dia laborable a l’enviament del correu electrònic la persona aspirant no ha
contactat amb el Departament de Recursos Humans, es passarà a la crida a la següent persona aspirant
per ordre de puntuació.

La persona interessada haurà de manifestar en el termini màxim d’un dia laborable la seva acceptació o
renúncia. La manca de manifestació s’entendrà com a rebuig de l’oferta.

La primera renúncia a l’oferta de treball sense motiu justificat comportarà la pèrdua de posició en la borsa, i
la persona aspirant passarà a ocupar l’últim lloc. La tercera renúncia comportarà l’exclusió directa de la
borsa, excepte que es trobi en algun dels supòsits de no disponibilitat prevists al punt següent.

Quan un/a treballador/a temporal finalitzi el seu contracte o nomenament s’incorporarà novament al lloc de
borsa que li correspon d’acord amb el seu ordre de puntuació.

12.3 Situacions de no disponibilitat:
Es consideraran en situació de “no disponibles”, mantenint-se en la borsa en el mateix ordre, les persones
aspirants que en el moment de produir-se la crida rebutgin l’oferta per alguna de les següents causes:

a. IT derivada de malaltia o accident, amb comunicat de baixa o informe mèdic.

b. Embaràs, permís per maternitat o paternitat.

c. Per mort d’un familiar dins del primer grau de consanguinitat o afinitat.

d. Per compliment d’un deure inexcusable de caràcter públic.

e. Tenir vigent un nomenament interí o contracte temporal amb l’Ajuntament de Juneda

La  causa  de  no  disponibilitat  s’haurà  de  justificar  documentalment  en  el  termini  màxim  de  dos  dies
comptadors a partir d’aquell en el qual es va produir la crida (excepte si es tracta del supòsit enumerat a
l’apartat e). Es deixarà d’estar en situació de no disponibilitat quan finalitzada la causa que va donar origen a
la mateixa la persona aspirant posi aquest fet en coneixement del Departament de Recursos Humans.

Mentre una persona integrant de la borsa tingui vigent un contracte temporal o nomenament interí  amb
l’Ajuntament de Juneda, no se li oferirà cap altra nova contractació o nomenament que pugui generar-se,
encara que aquest sigui de durada superior.

12.4. Contractació:
Els aspirants proposats per formar part de la borsa, en cas que hagin de ser nomenats, hauran de presentar
a  l’Ajuntament,  en  el  termini  de  5  dies  naturals,  a  partir  de  la  comunicació  del  seu  nomenament,  la
documentació prevista al punt 10 d’aquestes bases.

12.5 Causes d’exclusió de la borsa:
Seran causes d’exclusió de la borsa de treball:

- No superar el període de prova establert.

-  Estar  sancionat/ada per  resolució ferma en via  administrativa  d’un expedient  disciplinari  incoat  per  la
comissió d’una falta greu o molt greu.
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- Rebutjar, encara que justificadament tres ofertes de treball, llevat que justifiqui documentalment esta en
alguna de les situacions de “no disponibilitat” establertes anteriorment.

- Haver-se informat desfavorablement la prestació del servei.

- Renunciar a un contracte de treball vigent o nomenament interí, ja iniciat.

- La voluntat expressa del treballador/a de ser exclòs de la borsa.

12.6 Durada de la borsa.
Aquesta borsa d’ocupació tindrà una durada màxima de dos anys . La seva vigència es podrà prorrogar fins
a l’aprovació d’una nova borsa.

Tretzena. Règim d’impugnacions i al·legacions
13.1. Aquestes bases, les llistes definitives d’admesos i exclosos, les resolucions definitives d’exclusió del
procés  selectiu,  els  nomenaments/contractacions,  així  com les resolucions  per  les quals  es  declara no
superat el període de pràctiques/prova, podran ser impugnades per les persones interessades mitjançant la
interposició de recurs contenciós administratiu davant del Jutjat del Contenciós Administratiu de Lleida en el
termini de dos mesos a partir de la data de la publicació, sens perjudici de la interposició prèvia de recurs
potestatiu de reposició davant la Presidència de l’entitat a comptar de l’endemà de la seva publicació.

13.2. Els actes qualificats dels tribunals de selecció podran ser recorreguts en alçada davant l’Alcaldia de la
Corporació en el termini d’un mes des que s’hagin publicat.

13.3.  Els  actes  de tràmit  del  tribunal  no podran ser  objecte  de recurs,  sense  perjudici  que es  puguin
interposar reclamacions  quan es tracti  d’esmenar possibles errors  materials  en la confecció de la llista
d’aprovats, errors mecanografiats en la transcripció de publicacions, errors aritmètics en les qualificacions o
errors observables a simple vista. Aquests errors també podran ser corregits d’ofici pels òrgans de selecció.

Catorzena. Normativa d’aplicació supletòria a les presents bases.
En el no previst a les bases serà d’aplicació el Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la
Refosa en un text únic de la Llei de la Funció Pública de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, el
Decret  214/1990, de 30 de juliol,  pel  qual s’aprova el  Reglament del  Personal al  Servei  de les Entitats
Locals, el Text Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu
5/2015, de 30 d’octubre, el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat pel Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril; la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del Règim Local; el Text Refós de les
disposicions legals vigents en matèria de Règim Local aprovat pel Reial decret Legislatiu 781/1986, de 18
d’abril, i el Text Refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2015, de
23 d’octubre.

Juneda, a la data de signatura electrònica que figura al marge
L’Alcalde

ANNEX 1
Temari.

1. L’administrat: concepte i classes. La capacitat dels administrats i les seves causes modificatives. Drets
dels ciutadans en les seves relacions amb les administracions publiques.

2. L’acte administratiu. Concepte. Elements. Classes. Requisits: la motivació i la forma. L’eficàcia dels actes
administratius: el principi d’autotutela declarativa. Condicions. La notificació: contingut, termini i practica. La
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notificació defectuosa. La publicació. L’aprovació per una altra Administració. La demora i la retroactivitat de
l’eficàcia.

3.  La  invalidesa  de l’acte  administratiu.  Supòsits  de nul·litat  de ple  dret  i  d’anul·labilitat.  El  principi  de
conservació de l’acte administratiu. La revisió d’actes i disposicions per la pròpia Administració: supòsits.
L’acció  de nul·litat:  procediment  i  límits.  La  declaració de lesivitat.  La  revocació  d’actes.  La  rectificació
d’errors materials o de fet.

4.  Disposicions  generals  sobre  els  procediments  administratius  i  normes  reguladores  dels  diferents
procediments. Classes d’interessats en el procediment. Drets dels administrats. La iniciació del procediment:
classes, esmena i millora de sol・ licituds. Presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions. Les oficines
d’assistència  en  matèria  de  registres.  Terminis:  còmput,  ampliació  i  tramitació  d’urgència.  Ordenació.
Instrucció: intervenció dels interessats, prova i informes.

5.  Finalització del  procediment.  L’obligació de resoldre. Contingut  de la resolució expressa: principis  de
congruència i de no-agreujament de la situació inicial. La falta de resolució expressa: el regim del silenci
administratiu. El desistiment i la renuncia. La caducitat.

6. Recursos administratius: principis generals. Actes susceptibles de recurs administratiu. Regles generals
de tramitació dels recursos administratius. Classes de recursos.

7.  La  responsabilitat  patrimonial  de  l’Administració:  règim  jurídic.  Especialitats  del  procediment  de
responsabilitat patrimonial de l’Administració. La responsabilitat de les autoritats i funcionaris.

8. La transparència de les administracions publiques. La publicitat activa. El dret d’accés a la informació
pública: concepte, límits, procediment, reclamacions i recursos. Les dades de caràcter personal. Protecció
jurídica i institucional. Principis rectors del tractament de dades. Els drets de les persones titulars de les
dades.

9. Els contractes del sector públic: l’òrgan de contractació. L’empresari: capacitat, solvència i l’exigència de
classificació.

10. Pressupost base de licitació, valor estimat i preu del contracte. La garantia definitiva: supòsits, càlcul i
reajustament. Aprovació de l’expedient de contractació. El procediment obert i les seves variants. Criteris
d’adjudicació.

11. El contracte d’obres. L’aprovació i supervisió del projecte d’obres. El replanteig i la seva comprovació.
Les  certificacions  d’obres  i  la  seva  cessió.  El  subcontracte  d’obres.  Execució  d’obres  per  la  mateixa
Administració. El contracte de concessió d’obra publica: concepte.

12. El contracte de subministrament: regim jurídic. Execució, modificació, compliment i resolució.

13. El  contracte de serveis: regim jurídic. Execució, modificació, compliment i  resolució. El  contracte de
concessió de serveis: concepte i distinció amb el contracte de serveis.

14. L’expropiació forçosa. Subjectes, objecte i causa. El procediment general. Tramitació d’urgència.

15. Els béns de les entitats locals. Classes. L’inventari. Prerrogatives i potestats de les entitats locals en
relació amb els seus bens.
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16.  La  potestat  normativa  de  les  entitats  locals:  reglaments  i  ordenances  no  fiscals.  Procediment
d’elaboració segons el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.

17 El  municipi:  concepte i  elements.  El  terme municipal.  Alteració  i  delimitació  de termes.  La  població
municipal. El padró d’habitants. L’estatut dels veïns.

18. L’organització municipal. Els municipis de regim comú. Òrgans necessaris: l’alcalde, els tinents d’alcalde
i el Ple. La Junta de Govern Local. Òrgans complementaris: comissions informatives i altres òrgans. Els
grups polítics. La participació veïnal en la gestió municipal.

19. Les classes de personal al servei de l’Administració pública local: règim jurídic.

20. La contractació temporal. Regulació. Els processos d’estabilització de la reducció de la temporalitat en
l’ocupació pública.

21. Règim jurídic de la selecció de personal  de l’Administració local:  accés,  formes, requisits,  sistemes
selectius, bases i convocatòries, tribunals de qualificació, admissió aspirants, desenvolupament de proves.

22. Situacions administratives. Règim d’incompatibilitats. Règim disciplinari dels empleats públics locals.

23. Instruments d’ordenació dels recursos humans: relació de llocs de treball: concepte, naturalesa jurídica,
contingut. Procediment d’aprovació i modificació. La relació amb la plantilla. L’oferta d’ocupació pública.

24.  L’activitat  subvencional  de  les  administracions  públiques.  Procediment  de  concessió  i  gestió  de
subvencions. Reintegrament de subvencions. Control financer.

25.  El  pressupost  general  de  les  entitats  locals.  Estructura  pressupostaria.  Elaboració  i  aprovació.  La
pròrroga del pressupost. Els crèdits del pressupost de despeses: delimitació, situació i nivells de vinculació
jurídica

ANNEX 2
Declaració responsable

DADES PERSONALS

Nom i cognoms:

DNI:

Adreça:

Telèfon:

Adreça electrònica:

DADES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ

Denominació:

Per tal de donar compliment a la base de “condicions dels aspirants”, apartat 3.2, d), e) i f) declara, sota la
seva responsabilitat:

1. No patir cap malaltia o limitació en la seva capacitat física, psíquica o sensorial que impedeixi o sigui
incompatible amb l’exercici  normal  de les corresponents funcions del  lloc de treball  d’aquest  procés de
selecció.
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2. No haver estat inhabilitat per sentència ferma per a l’exercici de les funcions públiques, ni haver estat
separat  mitjançant  expedient  disciplinari  del  servei  de qualsevol  administració pública,  així  com tampoc
trobar-me sotmès en cap de les causes d’incapacitat o incompatibilitat previstes a la legislació vigent.

Juneda a .......................... de...........................................................................................................de 20.............

Signatura
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