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Núm. 11599
AJUntAment de sAnt FeLiU de GUÍXOLs

Anunci sobre publicació de les bases que han de regir el procés selectiu d’un 
tècnic/a de Serveis a la Comunitat, grup A-2, en règim laboral, mitjançant 
contracte d’obra o servei

Per Decret d’alcaldia de data 1 de setembre de 2011, l’ajuntament 
de sant Feliu de Guíxols ha aprovat les bases i la convocatòria que 
han de regir el procés selectiu per a la selecció d’un tècnic/a de ser-
veis a la Comunitat, en règim laboral.

En compliment del que estableix la normativa vigent , es publica el 
text íntegre de les bases aprovades:

BasEs QuE HaN DE REGIR EL CoNCuRs DE MÈRITs aMB 
PRoVa PRÀCTICa PER a La CoNTRaCTaCIÓ PER uRGÈNCIa 
D’uN/a TECNIC/a DE sERVEIs a La CoMuNITaT

Primera.- objecte de la convocatòria.
És objecte de la present convocatòria la selecció d’urgència d’una 
persona per concurs de mèrits amb prova pràctica per ocupar un 
lloc de treball de tècnic/a de serveis a la comunitat per continuar 
amb el desenvolupament d’actuacions incloses al Projecte d’Inter-
venció Integral del Barri del Puig-Eixample de Llevant als àmbits o 
actuacions concretes següents: 
Programes que comportin la millora social, urbanística i econòmica.
actuacions referides als processos de participació ciutadana sobre 
ús dels safarejos i actuacions a la Plaça alabrich.
 
segon.- Règim jurídic de la contractació.- La contractació es farà 
mitjançant un contracte laboral temporal per 4 mesos aproximada-
ment, a temps complert per la prestació d’una obra o serveis deter-
minats per donar continuïtat a les actuacions de l’àmbit social i de 
participació ciutadana iniciats segons en el Pla de Treball aprovat 
per l’ajuntament pel tècnic/a de serveis a la comunitat del Pla de 
Barris.

La jornada laboral serà de 35 hores setmanals de treball efectiu pel 
lloc de treball, respectant-se en tot cas els períodes mínims de des-
cans diari i setmanal previstos a l’Estatut dels Treballadors. L’horari 
laborable serà fix des de les 9 a les 14 hores, i flexible la resta de la 
jornada, que s’haurà d’adaptar a les necessitats del servei.
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El període de vacances anuals retribuïdes, no substituïbles per com-
pensació econòmica serà de 24 dies laborables

Tercera.- Descripció del lloc de treball i funcions.- El lloc de treball 
que es vol proveir té com a objectiu promoure la implicació social en 
la implementació de les diferents actuacions del Pla de Barris i di-
namitzar la vida social del barri del Puig-Eixample de Llevant i es-
pecialment la participació en l’execució de les següents actuacions:

1. Processos de participació ciutadana de totes les actuacions pre-
vistes per l’any 2011en el Pla de Barris (usos del safarejos i actua-
cions a la Plaça d’alabric).

2. Processos de mediació i seguretat en entorns escolars, sota la su-
pervisió dels serveis socials de l’ajuntament.

3. Punt d’assessorament soM dins del barri.
4. actuació d’estímul del comerç urbà i recuperació de baixos co-

mercials. 

Quarta.- Condicions o requisits que hauran de reunir o complir els 
i les aspirants.
Per prendre part en les proves de selecció, els i les aspirants han de 
complir els requisits i les condicions següents :
a)  ser ciutadà espanyol o, d’acord amb la llei 17/93, de 23 de de-

sembre, sobre l’accés a determinats sectors de la funció pública 
dels nacionals de la resta d’estats membres de la unió Europea, 
tenir la nacionalitat d’un país membre de la unió Europea o la 
de qualsevol d’aquells Estats als que, en virtut de Tractats Inter-
nacionals celebrats per la unió Europea i ratificats per Espanya, 
sigui d’aplicació la lliure circulació de treballadors en els termes 
en que aquesta s’hagi definit en el Tractat Constitutiu de la unió 
Europea. així mateix per a les places de personal laboral fix, s’es-
tarà al que disposa l’article 10.2 de la L.o. 4/2000, d’11 de gener, 
sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integra-
ció, modificada per la L.o. 8/2000.

b)  Haver complert l’edat de 18 anys en la data d’acabament del ter-
mini assenyalat per a la presentació de sol·licituds, i no excedir 
de l’edat establerta com a màxima per a l’ingrés en el cos o escala.

c)  Estar en possessió de la titulació de Llicenciat o Diplomat en Psi-
copedagogia, Educador social, Psicologia, Treballador social, o 
en condicions d’obtenir el títol en la data d’acabament del termi-
ni per a la presentació de sol·licituds. 

d)  Nivell de coneixement de la llengua catalana: comprensió i ex-
pressió oral i coneixement escrit. L’acreditació documental del 
nivell C de la JPC o equivalent, servirà per eximir de la realitza-
ció de qualsevol altra prova de valoració.
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e)  Complir les condicions específiques per exercir les funcions que 
dins del cos i escala li  puguin ser encomanades, d’acord amb el 
que es prevegi per reglament.

f)  No estar inhabilitat per sentència ferma per a l’exercici de les 
funcions públiques ni haver estat separat, per resolució ferma, 
del servei de cap administració pública.

g)  No patir cap malaltia ni deficiència física que impedeixi el nor-
mal exercici de la funció.

Cinquena.- Forma i termini de presentació de sol·licituds.
Les sol·licituds per prendre part  a les proves d’accés s’adreçaran a 
l’ajuntament de sant Feliu de Guíxols i es presentaran al Registre 
General d’aquest ajuntament, o en la forma establerta en l’article 
38-4 de la Llei 39/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, 
durant el termini de deu dies naturals comptats a partir del següent 
al de la publicació de l’anunci de la convocatòria i de les bases en el 
Butlletí oficial de la Província. 

Els i les aspirants hi hauran de fer constar en les sol·licituds que ac-
cepten aquestes bases i que reuneixen totes i cadascuna de les con-
dicions exigides, referides sempre a la data d’acabament del termini 
per a la presentació de sol·licituds.

a la sol·licitud s’adjuntarà:
a) Fotocòpia del document nacional d’identitat, o del document 

equivalent dels països de la unió Europea, o del NIE pels estran-
gers no comunitaris.

b) Fotocòpia de la titulació exigida.
c) Currículum acadèmic i professional.
d) Documentació que s’hagi de tenir en compte per a la valoració de 

mèrits. Els cursos, cursets i jornades que s’al·leguen com a mèrits 
hauran de ser acreditats mitjançant títols oficials o homologats, 
fent constar el centre emissor dels mateixos, així com les hores de 
durada.

Caldrà aportar informe “de vida laboral” expedit per la Tresoreria 
de la seguretat social, en el cas de voler que es tingui en compte el 
temps treballat en tasques similars a l’empresa privada.

Caldrà aportar certificat de serveis prestats en cas de tenir experièn-
cia en l’administració pública, i/o certificat d’experiència professi-
onal expedit pels col·legis professionals adients i/o altres certificats 
equivalents.
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Caldrà aportar el certificat acreditatiu de posseir el nivell C de la Di-
recció General de Política Lingüística, o un d’equivalent per quedar 
exempt de l’exercici corresponent.

Tots els documents es poden presentar mitjançant fotocòpies, que 
només seran degudament compulsades als aspirants que finalment 
superin totes les proves, i que serien eliminats automàticament del 
procés selectiu si es detectés que havien aportat cap document que 
no es correspongui amb l’original autèntic.

sisena.- admissió dels i les aspirants i publicitat.
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la Presidència de 
la Corporació, en el termini màxim tres dies, dictarà resolució apro-
vant la llista d’admesos i d’exclosos.

En la mateixa resolució es designaran els membres del tribunal, el 
lloc, la data i l’hora del començament dels exercicis i l’ordre d’actu-
ació dels i les aspirants.

L’esmentada resolució s’exposarà en el Tauler d’anuncis de l’ajun-
tament, en el BoP de Girona i a la pàgina web, havent-hi cinc dies 
des de l’endemà de la publicació en el BoP perquè els qui hagin 
estat declarats exclosos, esmenin les faltes que calgui o acompanyin 
els documents que siguin preceptius, segons disposa l’art. 84 de la 
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administra-
cions públiques i del procediment administratiu comú. així mateix 
podran ser recusats els membres del tribunal, d’acord amb l’esta-
blert en els articles 28 i 29 de l’esmentada Llei.

un cop iniciades les proves selectives no es publicaran els succes-
sius anuncis de celebració de la resta d’exercicis en els butlletins 
oficials,  però sí en els locals on s’hagin celebrat les proves anteriors.

setena.- Tribunal qualificador:
El Tribunal qualificador dels exercicis i mèrits dels i les aspirants es 
designarà segons disposa la Llei 7/2007, del Estatut Bàsic de l’Em-
pleat Públic, i la resta de normativa que aquest no hagi derogat de 
forma expressa.
Es constituirà de la següent forma:
a) Presidència: Responsable del Pla de Barris
 President suplent: un representant de l’Àrea d’urbanisme de 

l’ajuntament.
b) secretaria: actuarà com a secretari/a del Tribunal, amb veu i vot, 

la cap de Recursos Humans, o un/a funcionari/a en qui delegui.
c) Vocals: 3 vocals
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- Personal tècnic de la pròpia o d’una altra corporació
- Personal tècnic de la pròpia o d’una altra corporació
- Personal expert en la matèria de la pròpia o d’una altra corpo-

ració
Vocals suplents:
- Personal tècnic de la pròpia o d’una altra corporació
- Personal tècnic de la pròpia o d’una altra corporació
- Personal expert en la matèria de la pròpia o d’una altra corpo-

ració

assistirà en qualitat d’observadors, sense vot:

- un/a membre de la Representació unitària dels Treballadors 
de l’ajuntament de sant Feliu de Guíxols. 

Tots els membres del Tribunal tindran veu i vot, excepte el represen-
tant del personal, que només tindrà veu. El Tribunal no podrà cons-
tituir-se sense l’assistència de més de la meitat dels seus membres, 
titulars o suplents, i serà necessària la presència del presidenta/a i 
del/a secretari/a.

L’ajuntament o el President del Tribunal podran disposar la incor-
poració d’assessors especialistes  per a totes o algunes de les proves, 
els quals es limitaran a l’exercici de les seves especialitats tècniques, 
en base a les quals exclusivament, col·laboraran amb l’òrgan de se-
lecció.

El Tribunal queda facultat per resoldre els dubtes que es presentin i 
prendre els acords necessaris per al bon ordre de les proves en tot el 
que no preveuen aquestes bases.

Es declara expressament que el tribunal no podrà declarar aprovat 
un nombre d’aspirants superior al de les places convocades.

Vuitena.- sistema de selecció.
El sistema de selecció serà el de concurs de mèrits amb prova pràc-
tica.

Novena.- Començament i desenvolupament dels exercicis.
L’ordre d’actuació dels i les aspirants, en aquells exercicis que no es 
puguin realitzar conjuntament, serà el que es determini a la llista 
d’admesos.
Els aspirants seran cridats per a cada exercici en crida única, i seran 
exclosos aquells que no compareguin, llevat de casos degudament 
justificats i apreciats lliurement pel Tribunal.
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En qualsevol moment els Tribunals podran requerir als aspirants 
l’acreditació de la seva personalitat.

Desena.- Proves i la seva qualificació.
Tots els exercicis de les diferents proves seran obligatoris i elimina-
toris, quan no s’indiqui el contrari.
Els i les aspirants hauran d’acreditar els coneixements suficients de 
la llengua catalana mitjançant la presentació del certificat del nivell 
corresponent a la plaça convocada. La qualificació d’aquesta prova, 
que serà la primera a realitzar,  serà d’apte/a o no apte/a.

1r exercici.- Valoració dels coneixements orals i escrits de la llengua 
catalana, mitjançant una prova de nivell equiparable al C. Quedaran 
exempts de realitzar aquesta prova els i les aspirants que aportin 
el certificat acreditatiu de posseir el nivell C de la Direcció General 
de Política Lingüística, o un d’equivalent. També quedaran exempts 
els i les aspirants que hagin participat i obtingut plaça en processos 
anteriors de selecció de personal per accedir a aquest ajuntament en 
els quals hi hagués una prova de català del mateix nivell o superior. 
aquest exercici es qualificarà com a apte/a o no apte/a.

2n exercici. Prova pràctica.- Consistirà a resoldre un cas pràctic so-
bre els aspectes esmentats a la base tercera. Els i les aspirants dispo-
saran d’un termini màxim de 45 minuts per resoldre el cas.
aquest exercici és eliminatori i es qualificarà de 0 a 5 punts, quedant 
eliminats els opositors que no obtinguin com a mínim de 2,5 punts.
3r exercici. Valoració de mèrits amb entrevista. Es farà una entre-
vista als aspirants, als efectes de comprovar els mèrits al·legats i les 
condicions específiques exigides per a l’exercici del lloc de treball. 
L’entrevista puntuarà un màxim de 5 punts i no serà eliminatòria. 
Es valorarà el perfil i característiques psicopersonals de l’aspirant, i 
els coneixements relacionats amb les funcions del seu lloc de treball.

Valoració de mèrits. Es qualificarà fins a un màxim de 6 punts i no 
serà eliminatòria.

onzena.- Qualificació dels mèrits en la fase de concurs:

Qualificació de mèrits:

a) serveis prestats realitzant tasques anàlogues:
• a l’administració local  0’20 punts/mes.
• En altres adm. públiques  0’10 punts/mes.
• En una empresa privada 0’05 punts/mes.

Fins a un màxim de 2,40 punts.
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b) Formació: Estudis, cursets i seminaris realitzats relacionats amb 
la plaça a cobrir, organitzats o homologats per centres oficials:
• De 5 a 20 hores: 0’20 punts.
• De 21 a 40 hores:  0’40    “     
• De 41 a 60 hores: 0,60    “     
• Més de 60 hores: 0,80    “     

altres cursos, jornades o seminaris no inclosos a l’apartat anterior: 
0,10 punts per cada un.

Per altres titulacions superiors a l’exigida per ocupar el lloc i que 
estigui relacionada amb les funcions del lloc a ocupar: fins a 1 punt. 

La puntuació màxima en aquest apartat serà de 2,40 punts.

L’acreditació de les titulacions s’haurà de fer documentalment, igual 
que la dels cursos, amb presentació de certificats o diplomes en els 
quals figuri el centre emissor, el contingut i la durada en hores. si 
no s’especifica la durada, es considerarà amb la puntuació mínima.

c) Nivell de coneixement de la llengua catalana:

Es valoraran els certificats superiors al nivell de suficiència de català 
(C) de la Direcció General de Política Lingüística del Departament 
de Cultura, o altres equivalents, fins a un màxim de 1 punt:

- Certificat G de la Junta Permanent del català o equivalent: 0,60 
punts

- Certificat D de la Junta Permanent del català o equivalent: 0,60 
punts

La puntuació màxima total de la fase de concurs és de 6 punts.

Dotzena.- Relació d’aprovats i presentació de documents.
acabada la qualificació dels i de les aspirants, el Tribunal publicarà 
la relació d’aprovats, que no podrà ultrapassar el nombre de places 
convocades, per ordre de puntuació. En cas d’empat entre els opo-
sitors que obtinguin la major puntuació, el tribunal podrà aplicar 
criteris d’empadronament dins l’àmbit del Pla de Barris, segons es-
tableix el Pla de Treball. I elevarà a la Presidència de la Corporació 
la proposta de contractació de l’aspirant que hagi obtingut major 
puntuació. aquesta proposta tindrà caràcter vinculant.  

Les persones proposades presentaran a l’Àrea de Recursos Humans 
de la Corporació, el dia següent a partir de la publicació de la llis-
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ta d’aprovats, els documents que acreditin els requisits exigits a la 
Base Quarta per prendre part en la Convocatòria.

si dins el termini indicat, i llevat de casos de força major, els i les 
aspirants proposats no presentessin la documentació o no reunissin 
els requisits exigits, no podrien ser contractats, i es procediria a no-
menar al següent aspirant amb major puntuació, sens perjudici de 
la responsabilitat en què haguessin pogut incórrer per falsedat en la 
sol·licitud, mitjançant la qual sol·licitaven prendre part a les proves.

sant Feliu de Guíxols, 2 de setembre de 2011 

Joan alfons albó i albertí
alcalde 


