
ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT DE MONT-ROIG DEL CAMP

ANUNCI sobre aprovació de bases de diverses borses de treball.

D'acord amb el que disposen l'article 286.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i l'article 92 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel
qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, es dóna coneixement de les resolucions
d'Alcaldia de data 8 de juny de 2020 Decret 1267/2020, i de 9 de juny de 2020, Decrets 1282/2020,
1276/2020, 1281/2020, 1284/2020, 1285/2020 i 1283/2020, per les quals s'aproven les bases específiques i
convocatòria, mitjançant oposició, per a la constitució de les borses de treball de: Arquitecte superior, Tècnic/a
mig de Gent gran, Tècnic/a mig d'Enginyer industrial/elèctric, Tècnic/a mig de Promoció econòmica, Servei
d'Atenció Domiciliaria, Agents Cíviques i Conserge de l'Ajuntament de Mont-roig del Camp, les quals es
transcriuen seguidament en aquest anunci:

 

 

BASES PER AL PROCÉS SELECTIU PER A LA CONVOCATÒRIA D'UNA BORSA DE TREBALL D'ARQUITECTE/A
SUPERIOR

 

1. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA

Definició

La convocatòria té per objecte la selecció mitjançant el sistema d'oposició de candidats per formar part d'una
borsa de treball d'Arquitecte/a superior, amb caràcter temporal, per tal de cobrir les necessitats urgents de
recursos humans de l'Ajuntament que es puguin produir amb la categoria d'Arquitecte/a superior.

- Denominació lloc de treball: Arquitecte/a superior

- Règim jurídic: FUNCIONARI INTERÍ/LABORAL

- Grup de classificació: A1

- Escala: Administració especial. Subescala: Tècnica

- Retribució: segons normativa aplicable d'acord amb el seu règim jurídic.

El procés selectiu es regirà per les Bases Generals dels processos selectius publicades al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya número 8079, de 6 de març de 2020 i al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona
de 20 d'abril de 2020 núm. 2296.

 

2. FUNCIONS DEL LLOC DE TREBALL

1.Assessorar i donar suport tècnic, informar i representar en matèria de la seva especialitat, tant a nivell intern
dins de la pròpia Corporació, com a nivell extern respecte a entitats locals, empreses, altres institucions i
organismes, així com els usuaris en general quan la dificultat tècnica ho requereixi:

- Assessorar i dona suport tècnic tant a nivell intern (la Corporació en general) com a nivell extern (institucions
i usuaris en general) proporcionant informació sobre la matèria de la seva especialitat.

- Atendre les entrevistes concertades a l'agenda tècnica, per resoldre consultes i queixes dels ciutadans que ho
requereixin.

- Assessorar aspectes tècnics de les accions d'inspecció que realitzen els inspector d'obres.
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- Participar en meses de contractació i en tribunals qualificadors que li siguin designats.

- Informar sobre els projectes, programes, processos i el desenvolupament de les actuacions en l'àmbit
urbanístic que es donin al municipi, tant per promoció pública com privada, per possibilitar l'avaluació dels
impactes i els resultats.

- Gestionar i coordinar els contactes i relacions amb altres unitats organitzatives de la Corporació, altres
Administracions així com amb entitats i associacions relacionades amb el seu àmbit competencial, duent a
terme totes aquelles tasques que d'aquesta activitat es derivin.

- Assistir i participar en els actes públics, comissions, reunions o grups de treball als quals sigui designat/ada
assumint la representació de la Corporació en la seva matèria competencial o qualsevol altre rol que li sigui
requerit.

- Fixar criteris de treball comuns i coordina les qüestions de caràcter transversal que afecten a tota
l'organització.

2.Elaborar estudis, informes tècnics i plecs de condicions de diversa índole per donar resposta a les necessitats
que es presentin:

- Preparar informes tècnics sobre el funcionament i les actuacions realitzades i elabora les propostes per
millorar la gestió.

- Elaborar els informes tècnics necessaris per a la concessió de llicències d'obres i informa d'aquells aspectes
específics que es requereixin per la concessió d'altres que ho requereixin.

- Elaborar projectes tècnics de memòria, documentació gràfica, plec de condicions, pressupost, estudi de
seguretat i salut, etc.

- Elaborar gràfics, estadístiques i indicadors que permetin el seguiment de les activitats pròpies de la seva
especialitat, i supervisa la confecció dels plànols urbanístics.

- Supervisar i signar els informes elaborats pels arquitectes tècnics per ala concessió de llicències d'obres i per
l'inspector d'obres i medi ambient referents a inspeccions d'obres executades.

- Assessorar i redactar plecs de condicions per contractes d'obres i assistències tècniques, així com altres
tràmits oportuns en les tasques de contractació i justificació de subvencions.

- Controlar la informació sobre les bases de concursos i adjudicació dels mateixos per la construcció d'obres
municipals.

3.Elaborar i valorar la planificació urbanística ordenant el territori, segons els criteris establerts, i elaborant
aquells projectes d'urbanització i/o remodelació de l'espai urbà, que s'hagin acordat per la Corporació:

- Elaborar i desenvolupar el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM).

- Classificar i qualificar el sòl urbà, urbanitzable i no urbanitzable i defineix i proposa el model d'implantació
urbana i les determinacions per al desenvolupament urbanístic sostenible per a cada tipus de sòl.

- Planificar la regulació dels paràmetres i dels criteris d'harmonització formal i compositiva de les edificacions

- Elaborar i dissenyar els plans de millora urbana que tinguin per objectiu la remodelació urbana, la
transformació d'usos o la re-urbanització poden determinar operacions urbanístiques que comportin la
reconversió del model urbanístic de l'àmbit de què es tracti (estructura, edificació, infraestructures
d'urbanització o noves infraestructures...) per raons d'obsolescència o d'insuficiència manifesta de les existents
o per les exigències del desenvolupament econòmic i social.

- Elaborar i proposar ordenances d'urbanització i d'edificació per a regular aspectes que no són objecte de les
normes dels plans d'ordenació urbanística municipal, sense contradir-ne ni alterar-ne les determinacions.

- Planificar la determinació dels valors arquitectònics, paisatgístics i mediambientals protegits.

- Valorar els indicadors de creixement, població, recursos i desenvolupament econòmic i social del sistema urbà
d'incidència en el planejament urbanístic i l'assignació d'usos detallats per a cada zona.

- Realitzar les modificacions necessàries dels plans urbanístics per adaptar-los a la legalitat i a la planificació
establerta pel Consistori.

-Analitzar i avaluar els resultats i impactes sobre el territori i el medi ambient municipal, obtinguts per les
actuacions municipals i/o privades.
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4.Desenvolupar i gestionar aquells projectes urbanístics, d'obres o d'altre ordre que se li hagin assignat, sota
els criteris i pautes establerts per a la seva execució:

- Gestionar i desenvolupar els plans d'ordenació urbanística i els projectes tècnics (reforma, habilitació,
rehabilitació de locals públics, comparació d'ofertes, valoració prèvia, programació, etc.).

- Realitzar les tasques vinculades als treballs d'enderrocament d'edificacions: redacció del projecte, estudi de
seguretat i direcció facultativa.

- Desenvolupar projectes de reparcel·lació per distribuir els beneficis i les càrregues de l'ordenació urbanística,
regular la configuració de les finques i situar l'aprofitament en zones aptes per a l'edificació d'acord amb el
planejament.

- Sol·licitar, preparar i fer el seguiment de tot tipus de documentació per gestionar i tramitar als serveis de les
companyies d'aigua, llum, gas, telèfon, etc..

- Subscriure i preparar actes en general (replanteig i inici d'obres, visites, informes, final d'obres, etc.).

- Dirigir i fer el seguiment de les obres i projectes assignats, aliens i/o de realització pròpia.

5.Supervisar i gestionar la disciplina urbanística al territori tant per promoció pública com privada (plans
urbanístics, obres, rehabilitació, activitats que afectin el medi ambient, etc.):

- Supervisar els expedients de disciplina urbanística per a que es facin efectives les resolucions pertinents,
realitzant les inspeccions d'aquesta disciplina urbanística quan sigui necessari.

- Efectuar treballs de diagnosi prèvia a l'execució de les obres de reforç i consolidació, així com les reparacions,
amb la redacció del projecte i direcció d'obres.

- Realitzar les tres inspeccions preceptives com l'obertura i final d'obra per comprovar-ne el compliment de les
condicions per a l'obtenció i, en el cas del final d'obra, de la llicència d'ocupació.

- Realitzar les inspeccions ordinàries de llicències d'obres atorgades i d'altres en relació a denúncies
presentades en motiu de situacions de possible perillositat realitzant totes les comprovacions necessàries i els
conseqüents informes associats.

- Inspeccionar patologies d'edificis privats i també de problemes en l'espai públic, tot consensuant amb els/les
superiors tècnics/ques les mesures cautelars o ordres d'execució que se'n puguin derivar.

- Inspeccionar fets per denúncies veïnals o per accions de disciplina urbanística que deriven en ordres
d'execució i/o execucions subsidiàries d'enderroc, intervenint en recursos administratius o accions judicials.

- Realitzar valoracions de bens immobles i finques municipals.

- Inspeccionar les sol·licituds de certificat d'antiguitat urbanística.

- Informar del compliment dels paràmetres urbanístics a sol·licituds de llicències d'obres majors juntament
amb l' arquitecte i sota els seus criteris i control.

- Inspeccionar el compliment dels paràmetres urbanístics a sol·licituds de llicències d'obres majors.

6.Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament els equips relacionats amb la
seva activitat, d'acord amb els procediments establerts i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos
laborals.

 

3. REQUISITS DELS ASPIRANTS

Condicions dels Aspirants:

Per prendre part en aquesta convocatòria, els/les aspirants han de complir, a més dels expressament
establerts en les Bases Generals que han de regir les proves selectives per a la selecció de les places, els
requisits específics següents:

a) Tenir la nacionalitat espanyola, sense perjudici del disposat a l'article 57 TREBEP 5/2015, 30 d'octubre.

b) Edat: haver complert 16 anys i no superar l'edat establerta per a la jubilació forçosa.

c) Titulació: Estar en possessió de la titulació exigida Llicenciatura en Arquitectura Superior o Grau en
Arquitectura Superior.
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d) Llengua catalana: coneixement de la llengua catalana, tant en l'expressió oral com en l'escrita, amb nivell de
suficiència C1.

Qui no acrediti documentalment els coneixements exigits de llengua catalana haurà de superar una prova
específica.

e) Llengua castellana: conèixer la llengua castellana, tant en l'expressió oral com en l'escrita.

Les persones aspirants admeses en el procés selectiu que no tinguin la nacionalitat espanyola i no siguin
originàries de països en què el castellà sigui llengua oficial han d'acreditar el coneixement de la llengua
castellana.

L'aspirant que no pugui acreditar documentalment que posseeix el nivell requerit haurà de superar una prova
específica.

f) Capacitat funcional: tenir capacitat funcional per a l'exercici de les places convocades (presentació
documentació una vegada s'ha superat el procés selectiu).

g) Incompatibilitats: no concórrer en cap causa d'incompatibilitat continguts a la Llei21/1987, de 26 de
novembre, d'incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de la Generalitat (presentació
documentació una vegada s'ha superat el procés selectiu).

 

4. TAXA DRETS D'EXAMEN

Les persones aspirants hauran d'abonar, per a ser admeses en aquest procés selectiu, l'import de 40 euros.

El pagament de l'import de la taxa és pot fer mitjançant transferència bancària al núm. de compte ES93 2100
1061 6702 0021 7694 o a les oficines de Registre general.

Caldrà presentar còpia del resguard acreditatiu del pagament en el termini de presentació de sol·licituds per
participar en el procés selectiu.

La falta de justificació de l'abonament dels drets d'examen determinarà l'exclusió de la persona aspirant.

 

5. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:

Els/les aspirants que desitgin prendre part en les proves selectives podran presentar la sol·licitud per alguna de
les formes previstes a l'art. 16.4 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions publiques, i en concret:

1. Presencialment:

- Al registre general de l'Ajuntament Oficines Municipals d'Atenció al Ciutadà –OMAC de Miami Platja i de Mont-
roig del Camp.

En aquest cas s'haurà de demanar cita prèvia a la pàgina web https://citaprevia.mont-roig.cat/mont-roig/ i
enviar la documentació digitalitzada prèviament al dia de la cita a l'adreça de correu electrònic: omac@mont-
roig.cat indicant el nom i cognoms, el dia i hora de la cita.

- Qualsevol de les altres formes previstes a l'article 16.4 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.

En aquest cas la sol·licitud, en model oficial i normalitzat, s'haurà d'imprimir. És pot obtenir a la pàgina
web http://mont-roig.cat/lajuntament/funcionament/recursos-humans/convocatories/

2. Telemàticament:

- A la seu electrònica: Caldrà identificar-se amb certificat digital mitjançant model oficial i normalitzat previst a
la pàgina web següent http://mont-roig.eadministracio.cat, essent aquest mitjà la forma preferent de
presentació.

En aquest cas, les persones que desitgin ser assistides per personal de l'Ajuntament en la presentació
telemàtica de la sol·licitud, podran sol·licitar el servei d'assistència per videoconferència, demanant cita prèvia
a la pàgina web https://mont-roig.eadministracio.cat/citaprevia.1

Per ser admès a les proves selectives els/les aspirants manifesten a la sol·licitud que son certes les dades que
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indiquen a la sol·licitud i que compleixen totes les condicions establertes a les bases, sota la seva
responsabilitat i amb independència de la posterior acreditació en finalitzar el procés selectiu. La manca de dita
manifestació serà causa d'exclusió de la persona aspirant.

Les dades corresponents al domicili, telèfon i adreça electrònica que figurin en la sol·licitud es consideraran
com les úniques valides a efectes de notificacions i serà responsabilitat exclusiva de les persones aspirants els
errors en la seva consignació i la comunicació a l'Ajuntament de Mont-roig del Camp de qualsevol canvi de les
mateixes.

Els aspirants aprovats abans de ser contractats o nomenats se'ls requerirà que presentin al Registre General
per alguna de les formes previstes a l'art. 16.4 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions publiques els documents acreditatius de les condicions de capacitat i dels requisits
següents:

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

b) Fotocopia del document justificatiu de l'abonament dels drets d'examen.

c) Currículum vitae.

d) Documentació acreditativa del nivell de suficiència de català (nivell C1) o superior.

e) Titulació exigida a la convocatòria.

f)   No caldrà tornar a aportar aquella documentació que ja s'hagi aportat amb anterioritat i que estigui en
poder de l'Ajuntament de Mont-roig del Camp. En aquest cas caldrà indicar de forma expressa de quina
documentació es tracta i en quin procediment es va aportar.

La resta de documentació acreditativa dels requisits es requerirà a les persones que superin el procés selectiu.

Amb la formalització i presentació de la sol·licitud els/les aspirants donen el seu consentiment al tractament de
les dades de caràcter personal que son necessàries per prendre part en la convocatòria i per a la resta de la
tramitació del procés selectiu, d'acord amb la normativa vigent.

 

6. TERMINIS DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

El termini per lliurar la sol·licitud es de 10 dies naturals a comptar de l'endemà de la publicació de l'anunci de
la convocatòria al BOP Tarragona o al DOGC, prenent com a referencia la darrera d'aquestes publicacions.

 

7. TRIBUNAL QUALIFICADOR

President: Un/a funcionari de carrera i suplent.

Secretari : El/la secretària i suplent.

Vocals: Un/a funcionari de carrera de l'Administració local i suplent.

Un/a funcionari de carrera de l'Ajuntament i suplent.

Un/a Tècnic representant de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya i suplent.

Els membres del Tribunal hauran d'abstenir-se i els aspirants poden recusar-los si concorre algun dels motius
de l'article 23 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic de les administracions públiques.

 

8. PROVES SELECTIVES

Oposició

1. Primer exercici: Prova coneixement de llengües:

- Llengua catalana:

Consisteix en una prova de coneixements de llengua catalana, nivell C1. La valoració d'aquesta prova serà
d'apte o no apte. L'aspirant que no resulti apte/a quedarà exclòs/a automàticament del procés selectiu.

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc

Núm. 8158 - 19.6.20205/44 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-20168042-2020



Queden exempts de la realització d'aquest exercici els aspirants que hagin acreditat documentalment i que
estan en possessió d'algun dels certificats que se citen a l'apartat 5.2.d) d'aquestes bases específiques o
equivalent.

- Llengua castellana:

Només en els cas que els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola i que no siguin originaris/àries de
països en què el castellà sigui llengua oficial.

Resten exempts/es de la realització d'aquesta prova els /les aspirants que acreditin documentalment, fins al
moment de la realització d'aquesta prova, estar en possessió dels coneixements de llengua castellana.

La qualificació d'ambdues proves serà apte/a o no apte/a. L'aspirant que no resulti apte/a quedarà exclòs/a
automàticament del procés selectiu.

2. Segon exercici: Cas pràctic

Consistirà en desenvolupar un supòsit pràctic que proposi el Tribunal abans de començar l'exercici, relatiu al
següent temari. El temps per desenvolupar aquest supòsit pràctic serà determinat pel Tribunal i com a màxim
de 2 hores.

La puntuació serà de 0 a 10 punts, essent necessari obtenir un mínim de 5 punts per a superar la prova.

Temari:

1. L'acte administratiu. Règim jurídic. Concepte, elements i classes. La notificació i la motivació.

2. El procediment administratiu comú. Iniciació, ordenació, instrucció i acabament. El silenci administratiu.

3. Els recursos administratius. La revisió d'ofici. Els actes administratius viciats.

4. Els òrgans administratius. La competència i les formes d'alteració. L'abstenció i la recusació. Els convenis.
L'administració electrònica. Incidència en l'administració local.

5. El municipi. Concepte. Competències municipals i serveis mínims obligatoris. Elements del municipi: el
territori i la població.

6. Els contractes del sector públic. El procediments d'adjudicació.

7. Convocatòria i ordre del dia. Actes i certificats d'acords. Notificacions.

8. Les llicències i autoritzacions administratives: classes. La declaració responsable i la comunicació prèvia.

9. La legislació reguladora dels contractes de les administracions públiques. La figura del contracte
administratiu. Contractes administratius i contractes privats de les Administració en l'ordenament vigent.
Requisits dels contractes. Òrgans de contractació. El contractista: Capacitat, solvència, prohibicions,
classificació.

10. Classes de contractes administratius: Contracte d'obres, contracte de concessió d'obres. Contracte de
concessió de serveis públics. Contracte de subministraments. Contractes de serveis. Contractes de col·laboració
entre el sector públic i el sector privat.

Temari específic:

1. Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 31 d'octubre, pel que s'aprova el text refós de la Llei del Sòl i rehabilitació
urbana.

2. Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'urbanisme. Finalitats,
estructura i principis informadors. Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei
d'urbanisme.

3. Règim urbanístic del sòl. Classificació i qualificació urbanística. Sistemes i zones.

4. Instruments de planejament urbanístic general. Classes i determinacions.

5. Instruments de planejament urbanístic derivat. Classes i determinacions.

6. L'execució del planejament. La gestió urbanística integrada i la gestió urbanística aïllada. Els polígons
d'actuació urbanística i la seva delimitació.

7. Els sistemes d'actuació urbanística: tipus i criteris d'elecció. El projecte de reparcel·lació: contingut i criteris.
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8. La determinació del valor del sòl a efectes urbanístics i expropia toris: el valor cadastral, el valor de mercat,
el valor de repercussió.

9. L'habitatge protegit en el planejament urbanístic.

10. Les llicències urbanístiques: actes subjectes a llicència i règim jurídic. La comunicació prèvia i la declaració
responsable.

11. Intervenció administrativa en les actuacions en sòl no urbanitzable.

12. Usos i obres provisionals. Supòsits, procediment i condicions.

13. Règim de fora d'ordenació i de disconformitat amb el planejament.

14. Condicions d'habitabilitat dels habitatges, regulació i definició dels paràmetres per fixar els mínims
d'habitabilitat objectiva.

15. El Codi Tècnic de l'edificació. Exigències bàsiques de seguretat en cas d'incendi. CTE DB SI, i Exigències
bàsiques d'estalvi energètic. CTE DB HE.

16. Accessibilitat al medi físic. Supressió de barreres arquitectòniques. Decret 135/1995 Codi d'accessibilitat de
Catalunya.

17. Deure de conservació. Declaració de ruïna. Ordres d'execució.

18. Protecció de la legalitat urbanística Restauració de la realitat física alterada i de l'ordre jurídic vulnerat.
Règim sancionador.

19. El Codi Tècnic de l'Edificació. Règim d'aplicació. Disposicions generals. Condicions tècniques i
administratives.

20. El Codi Tècnic de l'Edificació. Exigències bàsiques

21. El control de qualitat de l'edificació. Control de recepció de materials. La realització d'assaig. Els laboratoris
acreditats. Segells i marques de qualitat. Productes homologats. Productes amb segells de qualitat.

22. Accessibilitat en l'espai urbà.

23. Accessibilitat en l'edificació.

24. El Decret d'eco-eficiència dels edificis.

25. La realització i la supervisió del projecte d'edificació. Fases i documentació. La memòria. El plec de
condicions. El pressupost. La documentació gràfica.

26. El contracte d'obra pública. Contingut dels avantprojectes. El projecte d'obres. Càlcul de preus: pressupost.
Programa de treball

27. L'estudi de seguretat i Salut.

28. Gestió de residus de la construcció : normativa vigent: Elements de construcció reutilitzables. Materials per
reciclatge.

29. Prevenció i protecció de riscos en la construcció.

30. Contingut dels plecs de prescripcions tècniques particulars: Classificació d'empreses. Revisió de preus.

31. Execució del contracte d'obres. Comprovació del replanteig. Acta de comprovació i modificacions acordades.
Amidaments d'unitat d'obra executada. Relacions valorades. Certificacions d'obra. Partides alçades. Acopi de
materials.

32. Modificació del contracte d'obres. Preu unitats d'obra no previstes. Variacions en les plans d'execució.
Variacions sobre les unitats d'obra executada.

33. Extinció del contracte d'obres. Acta de recepció. Medició general i certificació final. Ocupació de les obres
sense recepció formal. Liquidació del contracte. Desistiment i suspensió de les obres.

34. Conceptes de manteniment, conservació i reparació per a edificis públics. Variacions segons la tipologia
funcional i de la construcció. Les intervencions en edificis públics historicoartístics.

3. Entrevista:
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Es realitzarà una entrevista sobre el currículum vitae dels candidats i de les funcions pròpies del lloc de treball.

Aquesta entrevista és de caràcter eliminatori i es qualificarà de 0 a 5 punts, per a superar-la s'ha d'obtenir una
puntuació mínima de 2,5 punts.

 

9. BORSA DE TREBALL

Acabada la qualificació dels aspirants, s'elaborarà, per rigorós ordre de puntuació una llista de candidats.

D'aquesta manera tal i com vagin sorgint necessitats de contractació, l'òrgan competent per a la contractació
haurà de seguir la relació fixada en l'esmentada borsa, per rigorós ordre de puntuació.

Si es rebutja la proposta de contractació, qui ho faci perdrà el seu lloc a la llista de candidats i passarà a l'últim
lloc de la llista.

De conformitat amb l'article 95.2 del Decret Legislatiu 214/1990, 30 de juliol, aquesta borsa de treball té
vigència de 2 anys llevat que la Corporació la vulgui renovar o reestructurar, per necessitats pròpies.

La condició de membre de la borsa de treball no suposa, sota cap concepte, un dret als qui la conformen a ser
contractats per l'Ajuntament de Mont-roig del Camp, ni per un termini de temps ni per lloc de treball concret.

 

10. LLISTAT D'ADMESOS/AS I D'APROVATS/DES I PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la llista de persones admeses i excloses es farà pública
mitjançant la seva exposició en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament de Mont-roig del Camp i al web
http://mont-roig.cat/lajuntament/funcionament/recursos-humans/convocatories/ disposant d'un termini de 5
dies hàbils per a fer esmenes o reclamacions, si escau.

Un cop transcorregut el termini sense que es presentin reclamacions la llista esdevindrà definitiva.

En el llistat les persones aspirants seran relacionades amb un número d'identificació que correspon al número
de registre d'entrada de la seva sol·licitud.

Els aspirants aprovats abans de ser contractats o nomenats se'ls requerirà que presentin al Registre General
per alguna de les formes previstes a l'art. 16.4 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions publiques els documents acreditatius de les condicions de capacitat i dels requisits
següents:

a) Declaració de no estar inhabilitat/ada per a l'exercici de les funcions publiques ni estar separat/da
mitjançant expedient disciplinari de qualsevol administració publica. Els/les aspirants que no tinguin la
nacionalitat espanyola hauran d'acreditar, mitjançant declaració jurada o promesa, que no estan sotmesos a
cap sanció disciplinaria o condemna penal que els impedeixi l'accés a la funció publica en el seu estat d'origen.

b) Declaració de no estar en cap dels supòsits d'incompatibilitat previstos en la legislació vigent o be declaració
que se sol·licitarà al Ple de l'Ajuntament l'autorització de compatibilitat o que s'exercirà l'opció que preveu
l'article 10 de la llei 21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats del personal al servei de l'Administració
de la Generalitat.

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

d) Certificat de no tenir cap delicte de naturalesa sexual ni antecedents penals.

e) Còpia autèntica del títol exigit. El diploma acreditatiu de la titulació acadèmica exigible pot ser substituït pel
document acreditatiu d'haver abonat la taxa acreditada per a la seva expedició juntament amb un certificat
emès per l'organisme oficial corresponent conforme els estudis han finalitzat. Aquests documents no poden
tenir una vigència superior a 2 anys. Un cop obtingut el títol original, la persona que hagi estat nomenada
funcionària o contractada laboral haurà d'aportar el corresponent diploma al departament de Recursos Humans
de l'Ajuntament de Mont-roig del Camp.

 

11. APORTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ

Pel que fa a l'aportació de documents, els aspirants podran fer us de la possibilitat prevista a l'art. 28 de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment administratiu comú de les administracions publiques, indicant la
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informació que la llei requereix. Excepcionalment si l'Ajuntament de Mont-roig del Camp no pot obtenir la
documentació requerida, podrà demanar-la a l'interessat.

 

12. INFORMACIÓ PÚBLICA

D'acord amb l'article 112.4 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al
servei de les entitats locals, es sotmeten aquestes bases a informació pública durant 20 dies naturals, a
comptar des de l'endemà de la seva publicació al BOPT o al DOGC prenent com a referència la darrera
d'aquestes publicacions, per al seu examen i presentació d'al·legacions.

 

13. RÈGIM DE RECURSOS

Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà d'aquesta publicació, davant
del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona. De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el
termini màxim d'1 mes des de l'endemà d'aquesta publicació, davant del President de l'Ajuntament de Mont-
roig del Camp.

 

 

BASES PER AL PROCÉS SELECTIU PER A LA CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL PER OCUPAR LA PLAÇA
DE TÈCNIC/A MIG DE LA GENT GRAN, GRUP A, SUBGRUP A2 DE L'AJUNTAMENT DE MONT-ROIG DEL CAMP

 

1. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA

La convocatòria té per objecte la selecció mitjançant el sistema d'oposició de candidats per formar part d'una
borsa de treball Tècnic/a mig de la Gent gran, amb caràcter temporal, per tal de cobrir les necessitats de
recursos humans de l'Ajuntament de Mont-roig del Camp.

- Denominació lloc de treball: Tècnic/a mig

- Règim jurídic: FUNCIONARI INTERÍ/LABORAL TEMPORAL

- Escala: Administració Especial Subescala Tècnica.

- Grup de classificació: A2

- Retribució: segons normativa aplicable d'acord amb el seu règim jurídic.

El procés selectiu es regirà pel que fa a tot el que no estigui regulat en aquestes Bases específiques, per les
Bases Generals dels processos selectius publicades al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8079,
de 6 de març de 2020 i al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona de 20 d'abril de 2020.

La missió del lloc de treball, és dissenyar, gestionar, coordinar projectes i activitats dirigides a les persones
grans del municipi de Mont-roig del Camp, i també oferir-los orientació, assessorament i acompanyament.

El tècnic de la Gent Gran és part de l'equip del departament de Serveis Socials, l'horari laboral a realitzar serà
matins i tardes.

 

2. FUNCIONS DEL LLOC DE TREBALL

a) Assessorament, disseny, organització i gestió de projectes i activitats de caràcter educatiu, social i cultural
per a la Gent Gran

b) Donar continuïtat el projecte del Pla de Barris en l'àmbit de la Gent Gran

c) Executar les propostes sorgides de l'estudi realitzat per l'observatori de la Gent Gran

d) Coordinar, gestionar, les activitats que es realitzen per la Gent Gran des de l'Ajuntament de Mont-roig del
Camp

e) Dinamitzar el funcionament dels Casals d'Avis municipals
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f) Donar suport ens els tràmits administratius dels Casals d'Avis municipals

g) Dinamitzar, coordinar, promoure la Taula de la Gent Gran i aplicar i fer seguiment dels projectes que
s'acordin.

h) Treballar en xarxa i coordinar-se amb els recursos/serveis que hi ha el municipi els quals donen/atenen a les
persones grans

i) Orientar/assessorar i acompanyar a les persones grans del municipi

j) Elaborar bases d'ajuts, subvencions i altres dirigides a entitats de gent gran

k) Elaborar convenis de col·laboració i/o contractació per desenvolupar serveis i/o crear recursos dirigits a les
persones grans del municipi

l) Gestionar el personal/tècnics de l'Ajuntament que dóna atenció a les persones grans del municipi ens els
diferents serveis/recursos municipals

m) Gestionar el bon us i manteniment dels espais públics municipals dirigits a la gent gran del municipi

n) Gestió econòmica de les partides pressupostaries corresponents

o) Elaborar i porta el seguiment/control de convenis de concessió

p) Donar suport a les tasques administratives del departament corresponent i a les oficines de Serveis Socials

q) Realitzar totes aquelles tasques/actuacions que es valorin que són necessàries per les persones grans del
municipi.

 

3. REQUISITS DE LES PERSONES ASPIRANTS

Condicions dels Aspirants:

Per prendre part en aquesta convocatòria, els/les aspirants han de complir, a més dels expressament
establerts en les Bases Generals que han de regir les proves selectives per a la selecció de les places, els
requisits específics següents:

a) Tenir la nacionalitat espanyola, sense perjudici del disposat a l'article 57TREBEP 5/2015, 30 d'octubre.

b) Edat: haver complert 16 anys i no superar l'edat establerta per a la jubilació forçosa.

c) Titulació: Estar en possessió de la titulació exigida per a l'ingrés en els cossos o escales del subgrup A2:

- Grau en psicologia, pedagogia, educació social i/o treball social, o equivalent.

En cas que la titulació hagi estat obtinguda a l'estranger, caldrà que, prèviament, hagi estat concedida la
corresponent homologació, o el reconeixement de la titulació per exercir la professió objecte de la convocatòria
i s'haurà d'aportar el títol acadèmic traduït per intèrpret jurat/da i el document d'equivalència o homologació
expedit pel Ministeri d'Educació i Ciència.

d) Llengua catalana: coneixement de la llengua catalana, tant en l'expressió oral com en l'escrita, amb nivell de
suficiència C1.

Qui no acrediti documentalment els coneixements exigits de llengua catalana haurà de superar una prova
específica

e) Llengua castellana: conèixer la llengua castellana, tant en l'expressió oral com en l'escrita.

Les persones aspirants admeses en el procés selectiu que no tinguin la nacionalitat espanyola i no siguin
originàries de països en què el castellà sigui llengua oficial han d'acreditar el coneixement de la llengua
castellana.

f) Capacitat funcional: tenir capacitat funcional per a l'exercici de les places convocades (presentació de
documentació una vegada s'ha superat el procés selectiu).

g) Incompatibilitats: no concórrer en cap causa d'incompatibilitat continguts a la Llei 21/1987, de 26 de
novembre, d'incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de la Generalitat (presentació
documentació una vegada s'ha superat el procés selectiu).
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4. TAXA DRETS D'EXAMEN

Les persones aspirants hauran d'abonar, per a ser admeses en aquest procés selectiu, l'import de 38 euros.

El pagament de l'import de la taxa és pot fer mitjançant transferència bancària al núm. de compte ES93 2100
1061 6702 0021 7694 o a les oficines de Registre general.

Caldrà presentar còpia del resguard acreditatiu del pagament en el termini de presentació de sol·licituds per
participar en el procés selectiu.

La falta de justificació de l'abonament dels drets d'examen determinarà l'exclusió de la persona aspirant.

 

5. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:

Els/les aspirants que desitgin prendre part en el procés selectiu podran presentar la sol·licitud per alguna de
les formes previstes a l'art. 16.4 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions publiques, i en concret:

1. Presencialment:

- Al registre general de l'Ajuntament Oficines Municipals d'Atenció al Ciutadà –OMAC de Miami Platja i de Mont-
roig del Camp.

En aquest cas s'haurà de demanar cita prèvia a la pàgina web https://citaprevia.mont-roig.cat/mont-roig/ i
enviar la documentació digitalitzada prèviament al dia de la cita a l'adreça de correu electrònic: omac@mont-
roig.cat indicant el nom i cognoms, el dia i hora de la cita.

- Qualsevol de les altres formes previstes a l'article 16.4 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.

En aquest cas la sol·licitud, en model oficial i normalitzat, s'haurà d'imprimir. És pot obtenir a la pàgina
web http://mont-roig.cat/lajuntament/funcionament/recursos-humans/convocatories/

2. Telemàticament:

- A la seu electrònica: Caldrà identificar-se amb certificat digital mitjançant model oficial i normalitzat previst a
la pàgina web següent http://mont-roig.eadministracio.cat, essent aquest mitjà la forma preferent de
presentació.

En aquest cas, les persones que desitgin ser assistides per personal de l'Ajuntament en la presentació
telemàtica de la sol·licitud, podran sol·licitar el servei d'assistència per videoconferència, demanant cita prèvia
a la pàgina web https://mont-roig.eadministracio.cat/citaprevia.1

Per ser admès a les proves selectives els/les aspirants manifesten a la sol·licitud que son certes les dades que
indiquen a la sol·licitud i que compleixen totes les condicions establertes a les bases, sota la seva
responsabilitat i amb independència de la posterior acreditació en finalitzar el procés selectiu. La manca de dita
manifestació serà causa d'exclusió de la persona aspirant.

Les dades corresponents al domicili, telèfon i adreça electrònica que figurin en la sol·licitud es consideraran
com les úniques valides a efectes de notificacions i serà responsabilitat exclusiva de les persones aspirants els
errors en la seva consignació i la comunicació a l'Ajuntament de Mont-roig del Camp de qualsevol canvi de les
mateixes.

Juntament amb la sol·licitud caldrà presentar la següent documentació:

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

b) Fotocopia del document justificatiu de l'abonament dels drets d'examen.

c) Currículum vitae.

d) Documentació acreditativa del nivell de suficiència de català (nivell C1) o superior.

e) Titulació requerida a les bases específiques.

No caldrà tornar a aportar aquella documentació que ja s'hagi aportat amb anterioritat i que estigui en poder
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de l'Ajuntament de Mont-roig del Camp. En aquest cas caldrà indicar de forma expressa de quina
documentació es tracta i en quin procediment es va aportar.

La resta de documentació acreditativa dels requisits es requerirà a les persones que superin el procés selectiu.

Amb la formalització i presentació de la sol·licitud els/les aspirants donen el seu consentiment al tractament de
les dades de caràcter personal que son necessàries per prendre part en la convocatòria i per a la resta de la
tramitació del procés selectiu, d'acord amb la normativa vigent.

 

6. TERMINIS DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

El termini per lliurar la sol·licitud es de 10 dies naturals a comptar de l'endemà de la publicació de l'anunci al
BOP Tarragona o al DOGC, prenent com a referencia la darrera d'aquestes publicacions.

 

7. TRIBUNAL QUALIFICADOR

President: Un/a funcionari de carrera i suplent.

Secretari : El/la secretària i suplent.

Vocals: Un/a funcionari de carrera de l'Administració local i suplent.

Un/a funcionari de carrera de l'Ajuntament i suplent.

Un/a Tècnic representant de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya i suplent.

Els membres del Tribunal hauran d'abstenir-se i els aspirants poden recusar-los si concorre algun dels motius
de l'article 23 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic de les administracions públiques.

 

8. PROVES SELECTIVES

Oposició:

- Primer exercici: Prova coneixement de llengües:

- Llengua catalana:

Consisteix en una prova de coneixements de llengua catalana, nivell C1. La valoració d'aquesta prova serà
d'apte o no apte. L'aspirant que no resulti apte/a quedarà exclòs/a automàticament del procés selectiu.

Queden exempts de la realització d'aquest exercici els aspirants que hagin acreditat documentalment i que
estan en possessió del certificat que es cita a

l'apartat 2.d) d'aquestes bases específiques o equivalent.

- Llengua castellana:

Només en els cas que els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola i que no siguin originaris/àries de
països en què el castellà sigui llengua oficial. Consisteix en una prova de coneixements de llengua castellana,
en què els/les aspirants hauran de realitzar un exercici que consistirà en una redacció de 200 paraules, com a
mínim, i a mantenir una conversa amb membres del tribunal qualificador.

Resten exempts/es de la realització d'aquesta prova els /les aspirants que acreditin documentalment, fins al
moment de la realització d'aquesta prova, estar en possessió dels coneixements de llengua castellana.

La qualificació d'ambdues proves serà apte/a o no apte/a. L'aspirant que no resulti apte/a quedarà exclòs/a
automàticament del procés selectiu.

2. Segon exercici: Cas pràctic

Consistirà en desenvolupar un supòsit pràctic que proposi el Tribunal abans de començar l'exercici, relatiu al
següent temari. El temps per desenvolupar aquest supòsit pràctic serà determinat pel Tribunal i com a màxim 2
hores.

La puntuació serà de 0 a 10 punts, essent necessari obtenir un mínim de 5 punts per a superar la prova.
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Temari general:

1. El municipi. Concepte. Competències municipals i serveis mínims obligatoris. Organització municipal.

2. L'acte administratiu. Règim jurídic. Concepte, elements i classes. La notificació i la motivació.

3. El procediment administratiu comú. Iniciació, ordenació, instrucció i acabament. El silenci administratiu.

4. La legislació reguladora dels contractes de les administracions públiques. La figura del contracte
administratiu. Contractes administratius i contractes privats de les Administració en l'ordenament vigent.
Requisits dels contractes. Òrgans de contractació. El contractista: Capacitat, solvència, prohibicions,
classificació.

5. Classes de contractes administratius: Contracte d'obres, contracte de concessió d'obres. Contracte de
concessió de serveis públics. Contracte de subministraments. Contractes de serveis. Contractes de col·laboració
entre el sector públic i el sector privat.

Temari específic:

1. Llei 12/ 2007, d'11 d'octubre, de serveis socials.

2. Decret 142/2010, d'11 d'octubre, pel qual s'aprova la Cartera de Serveis Socials 2010-2011.

3. Bases de concessió d'ajuts socials a la gent gran i/o dependent per accés a serveis d'atenció especialitzada
del municipi de Mont-roig del Camp.

4. Reglament regulador del servei d'atenció domiciliària municipal, d'atenció a la persona.

5. Conceptes bàsics, autonomia, dependència, activitats bàsiques de la vida diària.

6. Graus de dependència.

7. Reconeixement de la situació de dependència.

8. Drets de les persones en situació de dependència.

9. El Consell de la Gent Gran. Taula de la Gent Gran.

10. El maltracta a la gent gran. Tipus. Recursos. Prevenció.

11. Treball socioeducatiu amb grups.

12. Recursos/serveis destinats a l'atenció de la gent gran.

13. La intervenció comunitària. La missió, els objectius, les metodologies.

14. El treball social comunitari. Concepte. Característiques. La participació ciutadana en la intervenció
comunitària. Criteris bàsics en la intervenció grupal i comunitària.

15. La coordinació amb altres professionals: treball en equip i treball en xarxa.

16. Pobresa i exclusió social. Conceptes i factors que l'originen. Grups socials de risc.

17. Els pressupostos general de les entitats locals: principis, integració i documentació. L'aprovació, execució i
liquidació del pressupost.

18. Els convenis, vigència, procediment, obligacions.

19. Les subvencions, bases, convocatòries, control i justificació d'aquestes.

20. Reial Decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern a les entitats del
sector públic local.

21. Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació
de dependència.

22. El paper actiu de la gent gran a la nova societat. Propostes de millora.

23. Funcionament, gestió i organització de Casals de la Gent Gran.

24. Les polítiques de promoció i dinamització de la gent gran.

25. Plans d'actuació per a un envelliment actiu.
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3. Entrevista:

Es realitzarà una entrevista sobre el currículum vita dels candidats i de les funcions pròpies del lloc de treball.

Aquesta entrevista és de caràcter eliminatori i es qualificarà de 0 a 5 punts, per a superar-la s'ha d'obtenir una
puntuació mínima de 2,5 punts.

 

9. BORSA DE TREBALL

Acabada la qualificació dels aspirants, s'elaborarà, per rigorós ordre de puntuació una llista de candidats.

D'aquesta manera tal i com vagin sorgint necessitats de contractació, l'òrgan competent per a la contractació
haurà de seguir la relació fixada en l'esmentada borsa, per rigorós ordre de puntuació.

Si es rebutja la proposta de contractació, qui ho faci perdrà el seu lloc a la llista de candidats i passarà a l'últim
lloc de la llista.

De conformitat amb l'article 95.2 del Decret Legislatiu 214/1990, 30 de juliol, aquesta borsa de treball tindrà
vigència de 2 anys llevat que la Corporació la vulgui renovar o reestructurar, per necessitats pròpies.

La condició de membre de la borsa de treball no suposa, sota cap concepte, un dret als qui la conformen a ser
contractats per l'Ajuntament de Mont-roig del Camp, ni per un termini de temps ni per lloc de treball concret.

 

10.LLISTAT D'ADMESOS/ES I D'APROVATS/DES I PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la llista de persones admeses i excloses es farà pública
mitjançant la seva exposició en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament de Mont-roig del Camp i al web
http://mont-roig.cat/lajuntament/funcionament/recursos-humans/convocatories/ disposant d'un termini de 5
dies hàbils per a fer esmenes o reclamacions, si escau.

Un cop transcorregut el termini sense que es presentin reclamacions la llista esdevindrà definitiva.

En el llistat les persones aspirants seran relacionades amb un número d'identificació que correspon al número
de registre d'entrada de la seva sol·licitud.

Els aspirants aprovats abans de ser contractats o nomenats se'ls requerirà que presentin al Registre General
per alguna de les formes previstes a l'art. 16.4 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions publiques els documents acreditatius de les condicions de capacitat i dels requisits
següents:

a) Declaració de no estar inhabilitat/ada per a l'exercici de les funcions publiques ni estar separat/da
mitjançant expedient disciplinari de qualsevol administració publica. Els/les aspirants que no tinguin la
nacionalitat espanyola hauran d'acreditar, mitjançant declaració jurada o promesa, que no estan sotmesos a
cap sanció disciplinaria o condemna penal que els impedeixi l'accés a la funció publica en el seu estat d'origen.

b) Declaració de no estar en cap dels supòsits d'incompatibilitat previstos en la legislació vigent o be declaració
que se sol·licitarà l'autorització de compatibilitat o que s'exercirà l'opció que preveu l'article 10 de la llei
21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de la Generalitat.

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

d) Certificat de no tenir cap delicte de naturalesa sexual ni antecedents penals.

e) Còpia autèntica del títol exigit. El diploma acreditatiu de la titulació acadèmica exigible pot ser substituït pel
document acreditatiu d'haver abonat la taxa acreditada per a la seva expedició juntament amb un certificat
emès per l'organisme oficial corresponent conforme els estudis han finalitzat. Aquests documents no poden
tenir una vigència superior a 2 anys. Un cop obtingut el títol original, la persona que hagi estat nomenada
funcionària o contractada laboral haurà d'aportar el corresponent diploma al departament de Recursos Humans
de l'Ajuntament de Mont-roig del Camp.

 

11. APORTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ

Pel que fa a l'aportació de documents, els aspirants podran fer us de la possibilitat prevista a l'art. 28 de la Llei
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39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment administratiu comú de les administracions publiques, indicant la
informació que la llei requereix. Excepcionalment si l'Ajuntament de Mont-roig del Camp no pot obtenir la
documentació requerida, podrà demanar-la a l'interessat.

 

12. INFORMACIÓ PÚBLICA

D'acord amb l'article 112.4 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al
servei de les entitats locals, es sotmeten aquestes bases a  informació pública durant 20 dies naturals, a
comptar des de l'endemà de la seva publicació al BOPT o al DOGC, prenent com a referència la darrera de les
publicacions per al seu examen i presentació d'al·legacions.

 

13. RÈGIM DE RECURSOS

Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà d'aquesta publicació, davant
del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona. De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el
termini màxim d'1 mes des de l'endemà d'aquesta publicació, davant del President de l'Ajuntament de Mont-
roig del Camp.

 

 

BASES PER AL PROCÉS SELECTIU PER A LA CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL PER OCUPAR LA PLAÇA
DE TÈCNIC/A MIG, ENGINYER INDUSTRIAL I/O ELECTRICA, GRUP A, SUBGRUP A2 DE L'AJUNTAMENT DE
MONT-ROIG DEL CAMP

 

1.OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA

La convocatòria té per objecte la selecció mitjançant el sistema d'oposició de candidats per formar part d'una
borsa de treball Tècnic/a mig d'Enginyer Industrial i/o elèctrica, amb caràcter temporal, per tal de cobrir les
necessitats de recursos humans de l'Ajuntament de Mont-roig del Camp.

- Denominació lloc de treball: Tècnic/a mig Enginyer Industrial i/o elèctrica

- Règim jurídic: FUNCIONARI INTERÍ/LABORAL

- Escala: Administració Especial. Subescala: Tècnica

- Grup de classificació: A2

- Retribució: segons normativa aplicable d'acord amb el seu règim jurídic.

El procés selectiu es regirà pel que fa a tot el que no estigui regulat en aquestes Bases específiques, per les
Bases Generals dels processos selectius publicades al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8079,
de 6 de març de 2020 i al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona de 20 d'abril de 2020.

 

2. FUNCIONS DEL LLOC DE TREBALL

1.Assessorar a la Corporació en general, proporcionant la informació sobre temes propis de l'àmbit, procurant
un sentit global d'actuació i coherent amb les capacitats de l'organització i els seus recursos:

- Portar a terme l'assistència tècnica en la realització de projectes d'instal·lacions de les obres municipals tan
assumides per la brigada municipal com les encarregades a tècnics externs a la Corporació.

- Orientar i instruir a la resta de departaments municipals en matèria d'enginyeria.

- Participa transversalment, en relació a les matèries de la seva responsabilitat, en l'elaboració de documents
tècnics municipals.

- Proposar als seus superiors jeràrquics de l'àmbit les propostes d'orientació i millora d'activitats per a una
millor prestació dels serveis d'enginyeria.

- Mantenir els contactes necessaris amb tercers (empreses, entitats locals, associacions i altres institucions i
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organismes) per a dur a terme les seves tasques, així com participar en aquelles comissions, fòrums, grups de
treball, etc. per als quals sigui assignat.

2.Elaborar estudis, informes tècnics, memòries valorades i plecs de condicions de diversa índole per donar
resposta a les necessitats que es presentin en el seu àmbit de treball:

- Elaborar informes tècnics en matèria que siguin de la seva competència (llicències d'activitats, ocupació
temporal de la via pública, contestació d'instàncies, etc.).

-Elaborar gràfics, estadístiques i indicadors que permetin el seguiment de les activitats pròpies de la seva
competència.

- Realitzar informes tècnics per a les comandes d'equips i instal·lacions dels diferents departaments així com
confeccionar les memòries valorades d'aquestes instal·lacions a més de les elèctriques, d'enllumenat públic,
gas, electricitat, rec de jardins, calefacció i aire acondicionat.

- Elaborar informes d'aprovació dels projectes d'instal·lacions realitzats per encàrrec de la Corporació a tècnics
o empreses externes.

- Realitzar les sol·licituds de nous serveis a les companyies subministradores (aigua, electricitat, telefonia,
etc.).

3.Controlar, supervisar i informar de les actuacions sobre infraestructures municipals, tant les realitzades en
els edificis municipals com les realitzades a la via pública:

- Supervisar el desenvolupament de les concessions de serveis de subministrament (aigües, gas, electricitat,
etc.) i altres contractacions municipals.

- Supervisar i controlar la tramitació dels expedients i posterior concessió de llicències d'activitats, realitzant les
inspeccions i comprovacions.

- Controlar les instal·lacions de les obres municipals i de urbanització realitzades per altres empreses.

- Informar de les llicències d'obres d'empreses de serveis d'aigua, gas, electricitat i telèfon i controla les
realització de les obres.

- Informar les llicències de instal·lació.

- Informar i controlar els serveis de manteniment i les seves ampliacions, els serveis de climatització,
calefacció, aparells elevadors, semàfors, protecció contra incendis, etc.

4.Donar suport i assistència a les funcions i tasques dels enginyers/es de la Corporació:

- Participar en el desenvolupament i manteniment tècnic de la xarxa de clavegueram, via pública, sistema
d'enllumenat, l'ordenament del trànsit del municipi, entre d'altres, implementant i coordinant les tasques
operatives de conservació, reparació i millora.

- Realitzar o col·laborar en l'elaboració d'informes, projectes i inspeccions juntament amb els seus superiors
jeràrquics.

- Col·laborar en l'estudi i comparació d'ofertes de concursos públics, i en els dictàmens per a la proposta
d'adjudicació, quan sigui requerit.

- Col·laborar en les tasques de concessió de llicències d'activitats i altres concessions municipals.

- Col·laborar en el seguiment i negociació dels contractes de serveis i subministrament amb les empreses i
proveïdors.

- Donar suport i participar en l'avaluació d'aspectes tècnics i dels resultats obtinguts al seu àmbit de treball.

5.Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament els equips relacionats amb la
seva activitat, d'acord amb els procediments establerts i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos
laborals.

6.Pel que fa al tractament de dades de caràcter personal, adoptar les mesures tècniques i organitzatives
necessàries per donar compliment a la 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).

 

3. REQUISITS DE LES PERSONES ASPIRANTS
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Condicions dels Aspirants:

Per prendre part en aquesta convocatòria, els/les aspirants han de complir, a més dels expressament
establerts en les Bases Generals que han de regir les proves selectives per a la selecció de les places, els
requisits específics següents:

d) Tenir la nacionalitat espanyola, sense perjudici del disposat a l'article 57TREBEP 5/2015, 30 d'octubre.

b) Edat: haver complert 16 anys i no superar l'edat establerta per a la jubilació forçosa.

c) Titulació: Estar en possessió de la titulació exigida per a l'ingrés en els cossos o escales del subgrup A2:

- Grau i/o diplomatura en Enginyeria Industrial i/o elèctrica o equivalent que permetin realitzar les funcions
previstes pel lloc de treball.

- En cas que la titulació hagi estat obtinguda a l'estranger, caldrà que, prèviament, hagi estat concedida la
corresponent homologació, o el reconeixement de la titulació per exercir la professió objecte de la convocatòria
i s'haurà d'aportar el títol acadèmic traduït per intèrpret jurat/da i el document d'equivalència o homologació
expedit pel Ministeri d'Educació i Ciència.

d) Llengua catalana: coneixement de la llengua catalana, tant en l'expressió oral com en l'escrita, amb nivell de
suficiència C1.

Qui no acrediti documentalment els coneixements exigits de llengua catalana haurà de superar una prova
específica

e) Llengua castellana: conèixer la llengua castellana, tant en l'expressió oral com en l'escrita.

Les persones aspirants admeses en el procés selectiu que no tinguin la nacionalitat espanyola i no siguin
originàries de països en què el castellà sigui llengua oficial han d'acreditar el coneixement de la llengua
castellana.

L'aspirant que no pugui acreditar documentalment que posseeix el nivell requerit haurà de superar una prova
específica.

f) Capacitat funcional: tenir capacitat funcional per a l'exercici de les places convocades (presentació de
documentació una vegada s'ha superat el procés selectiu).

g) Incompatibilitats: no concórrer en cap causa d'incompatibilitat continguts a la Llei 21/1987, de 26 de
novembre, d'incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de la Generalitat (presentació
documentació una vegada s'ha superat el procés selectiu).

 

4. TAXA DRETS D'EXAMEN

Les persones aspirants hauran d'abonar, per a ser admeses en aquest procés selectiu, l'import de 38 euros.

El pagament de l'import de la taxa és pot fer mitjançant transferència bancària al núm. de compte ES93 2100
1061 6702 0021 7694 o a les oficines de Registre general.

Caldrà presentar còpia del resguard acreditatiu del pagament en el termini de presentació de sol·licituds per
participar en el procés selectiu.

La falta de justificació de l'abonament dels drets d'examen determinarà l'exclusió de la persona aspirant.

 

5. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:

Els/les aspirants que desitgin prendre part en el procés selectiu podran presentar la sol·licitud per alguna de
les formes previstes a l'art. 16.4 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions publiques, i en concret:

1. Presencialment:

- Al registre general de l'Ajuntament Oficines Municipals d'Atenció al Ciutadà –OMAC de Miami Platja i de Mont-
roig del Camp.

En aquest cas s'haurà de demanar cita prèvia a la pàgina web https://citaprevia.mont-roig.cat/mont-roig/ i
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enviar la documentació digitalitzada prèviament al dia de la cita a l'adreça de correu electrònic: omac@mont-
roig.cat indicant el nom i cognoms, el dia i hora de la cita.

- Qualsevol de les altres formes previstes a l'article 16.4 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.

En aquest cas la sol·licitud, en model oficial i normalitzat, s'haurà d'imprimir. És pot obtenir a la pàgina
web http://mont-roig.cat/lajuntament/funcionament/recursos-humans/convocatories/

2. Telemàticament:

- A la seu electrònica: Caldrà identificar-se amb certificat digital mitjançant model oficial i normalitzat previst a
la pàgina web següent http://mont-roig.eadministracio.cat, essent aquest mitjà la forma preferent de
presentació.

En aquest cas, les persones que desitgin ser assistides per personal de l'Ajuntament en la presentació
telemàtica de la sol·licitud, podran sol·licitar el servei d'assistència per videoconferència, demanant cita prèvia
a la pàgina web https://mont-roig.eadministracio.cat/citaprevia.1

Per ser admès a les proves selectives els/les aspirants manifesten a la sol·licitud que son certes les dades que
indiquen a la sol·licitud i que compleixen totes les condicions establertes a les bases, sota la seva
responsabilitat i amb independència de la posterior acreditació en finalitzar el procés selectiu. La manca de dita
manifestació serà causa d'exclusió de la persona aspirant.

Les dades corresponents al domicili, telèfon i adreça electrònica que figurin en la sol·licitud es consideraran
com les úniques valides a efectes de notificacions i serà responsabilitat exclusiva de les persones aspirants els
errors en la seva consignació i la comunicació a l'Ajuntament de Mont-roig del Camp de qualsevol canvi de les
mateixes.

Juntament amb la sol·licitud caldrà presentar la següent documentació:

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

b) Fotocopia del document justificatiu de l'abonament dels drets d'examen.

c) Currículum vita.

d) Títol exigit a les bases específiques.

e) Documentació acreditativa del nivell de suficiència de català (nivell C1) o superior.

No caldrà tornar a aportar aquella documentació que ja s'hagi aportat amb anterioritat i que estigui en poder
de l'Ajuntament de Mont-roig del Camp. En aquest cas caldrà indicar de forma expressa de quina
documentació es tracta i en quin procediment es va aportar.

La resta de documentació acreditativa dels requisits es requerirà a les persones que superin el procés selectiu.

Amb la formalització i presentació de la sol·licitud els/les aspirants donen el seu consentiment al tractament de
les dades de caràcter personal que son necessàries per prendre part en la convocatòria i per a la resta de la
tramitació del procés selectiu, d'acord amb la normativa vigent.

 

6. TERMINIS DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

El termini per lliurar la sol·licitud es de 10 dies naturals a comptar de l'endemà de la publicació de l'anunci al
BOP Tarragona o al DOGC, prenent com a referencia la darrera d'aquestes publicacions.

 

7. TRIBUNAL QUALIFICADOR

President: Un/a funcionari de carrera i suplent.

Secretari : El/la secretària i suplent.

Vocals: Un/a funcionari de carrera de l'Administració local i suplent.

Un/a funcionari de carrera de l'Ajuntament i suplent.
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Un/a Tècnic representant de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya i suplent.

Els membres del Tribunal hauran d'abstenir-se i els aspirants poden recusar-los si concorre algun dels motius
de l'article 23 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic de les administracions públiques.

 

8. PROVES SELECTIVES

Oposició:

Primer exercici: Prova coneixement de llengües:

- Llengua catalana:

Consisteix en una prova de coneixements de llengua catalana, nivell C1. La valoració d'aquesta prova serà
d'apte o no apte. L'aspirant que no resulti apte/a quedarà exclòs/a automàticament del procés selectiu.

Queden exempts de la realització d'aquest exercici els aspirants que hagin acreditat documentalment i que
estan en possessió del certificat que es cita a l'apartat 5.2.e) d'aquestes bases específiques o equivalent.

- Llengua castellana:

Només en els cas que els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola i que no siguin originaris/àries de
països en què el castellà sigui llengua oficial. Resten exempts/es de la realització d'aquesta prova els /les
aspirants que acreditin documentalment, fins al moment de la realització d'aquesta prova, estar en possessió
dels coneixements de llengua castellana.

La qualificació d'ambdues proves serà apte/a o no apte/a. L'aspirant que no resulti apte/a quedarà exclòs/a
automàticament del procés selectiu.

Segon exercici: Cas pràctic

Consistirà en desenvolupar un supòsit pràctic que proposi el Tribunal abans de començar l'exercici, relatiu al
següent temari. El temps per desenvolupar aquest supòsit pràctic serà determinat pel Tribunal i com a màxim
de 2 hores.

La puntuació serà de 0 a 10 punts, essent necessari obtenir un mínim de 5 punts per a superar la prova.

Temari general:

1. El municipi. Concepte. Competències municipals i serveis mínims obligatoris. Organització municipal.

2. L'acte administratiu. Règim jurídic. Concepte, elements i classes. La notificació i la motivació.

3. El procediment administratiu comú. Iniciació, ordenació, instrucció i acabament. El silenci administratiu.

4. La legislació reguladora dels contractes de les administracions públiques. La figura del contracte
administratiu. Contractes administratius i contractes privats de les Administració en l'ordenament vigent.
Requisits dels contractes. Òrgans de contractació. El contractista: Capacitat, solvència, prohibicions,
classificació.

5. Classes de contractes administratius: Contracte d'obres, contracte de concessió d'obres. Contracte de
concessió de serveis públics. Contracte de subministraments. Contractes de serveis. Contractes de col·laboració
entre el sector públic i el sector privat.

Temari Específic:

1. Normativa municipal: El Pla d'ordenació urbanística municipal de Mont-roig del Camp (POUM).

2. Llei de contractes del sector públic. 

3. Llei de subvencions i la seva gestió. 

4. Funcions del tècnic municipal tant pel que fa a matèria d'activitats i obres (informes tècnics d'activitats i
obres, inspecció, mesuraments i presa de mostres, tractament i resolució de denúncies per molèsties
procedents d'activitats, etc.) com pel que fa a l'elaboració de projectes tècnics, informes tècnics, supervisió i
direcció d'obra, eficiència energètica, manteniment d'enllumenat públic exterior i manteniment d'edificis
municipals.

5. Llei 20/2009, d'11 d'agost, de prevenció i control de les activitats i Llei 16/2015, del 21 de juliol, de
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simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i
d'impuls de l'activitat econòmica.

6. Normativa en matèria d'espectacles públics i activitats recreatives: Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació
administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives i Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual
s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives.

7. Prevenció i seguretat en cas d'incendi: Normativa tècnica (CTE DBSI, CTE DBSUA, RSCIEI, taules
interpretatives, ets) i de tramitació (Llei 3/2010, de 18 de febrer , de prevenció i seguretat en matèria
d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis).

8. Reglament electrotècnic de baixa tensió i instruccions tècniques complementaries.

9. Protecció contra la contaminació atmosfèrica, acústica i lumínica: Normativa aplicable, control de les
emissions industrials a l'atmosfera a Catalunya, realització de mesuraments acústics i lumínica, informes
tècnics, possibles solucions tècniques i mesures correctores, condicions tècniques exigibles a edificis i
establiments tant per instal·lacions noves com existents.

10. El projecte ( obres, instal·lacions, activitats): estructura, característiques bàsiques i documents que conté
un projecte

11. Conceptes generals d'un pressupost: definició de l'obra en partides, criteris d'elaboració, justificació de
preus, amidaments, documents i desglossament del pressupost

12. Projectes d'urbanització. Objecte, contingut i determinacions.

13. Desenvolupament i control de les obres. Certificació. Serveis afectats. El control de qualitat. Obres
defectuosos o mal executades.

14. Seguretat i salut a les obres de construcció: normativa aplicable i el seu contingut. Funcions del
coordinador de seguretat i salut. Diferències entres l'estudi bàsic de seguretat i salut i l'estudi de seguretat i
salut

15. Conceptes bàsics d'electricitat BT (REBT 2002) Monofàsic/ trifàsic, potències, càlculs de secció, caigudes de
tensió, assaig de curtcircuit, esquemes unifilars, proteccions elèctriques, màximes admissibles, factors que
intervenen en el càlcul d'instal·lacions, Pressa de terra, aïllaments. Comprovació de les instal·lacions,
paràmetres i aparells utilitzats.

16. Conceptes bàsics de línies aèries i subterrànies: criteris de disseny, elements principals. Guia vademècum i
normes NTP. ENDESA. Centres de transformació: definició, tipus i dimensionament.

17. Enllumenat exterior públic: Normativa aplicable, càlculs luminotècnics, càlcul de xarxes, quadres de
comandament i protecció, components de les instal·lacions, tipus de llumeneres, sistemes de regulació i
eficiència energètica, REBT 2002,ITC-BT-09

18. La gestió energètica d'edificis municipals, contractacions, control de consums, control de facturació.

19. Servei de manteniment de l'enllumenat públic, normativa vigent a Catalunya, inventari de les instal·lacions,
elecció del mantenidor, recepció provisional d'obres d'enllumenat

20. Conceptes bàsics d'aigua potable en instal·lacions interiors : tipus materials canonades, seccions
normalitzades, unitats de mesura, càlcul de seccions de canonades.

21. Conceptes bàsics d'Instal·lacions receptores de gas. Pressions , càlcul de canonades en instal·lacions de
petites potències, valors normalitzats de canonades, ventilacions mínimes, sales de calderes. Reglament
919/2006.

22. Conceptes bàsics d'instal·lacions de clima i ventilació. Bombes de calor, VRV, aerotèrmica, recuperadors
entàlpics, UTAs, free cooling, aportacions mínimes d'aire exterior. Càlcul de conductes de ventilació, tipus de
reixes. RITE 2007

23. Conceptes bàsics d'energia solar tèrmica per la producció d'ACS i energia solar fotovoltaica. Esquema de
principi general de funcionament.

24. Conceptes bàsics legionel·losi en instal·lacions interiors edificis. Decret 352/2004 i RD 865/2033

25. Conceptes bàsics de disseny d'instal·lacions de protecció d'incendis: sistemes d'extinció i detecció
d'incendis, seguretat passiva, resistència i estabilitat al foc.

Entrevista:
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Es realitzarà una entrevista sobre el currículum vitae dels candidats i de les funcions pròpies del lloc de treball.

Aquesta entrevista és de caràcter eliminatori i es qualificarà de 0 a 5 punts, per a superar-la s'ha d'obtenir una
puntuació mínima de 2,5 punts.

 

9. BORSA DE TREBALL

Acabada la qualificació dels aspirants, s'elaborarà, per rigorós ordre de puntuació una llista de candidats.

D'aquesta manera tal i com vagin sorgint necessitats de contractació, l'òrgan competent per a la contractació
haurà de seguir la relació fixada en l'esmentada borsa, per rigorós ordre de puntuació.

Si es rebutja la proposta de contractació, qui ho faci perdrà el seu lloc a la llista de candidats i passarà a l'últim
lloc de la llista.

De conformitat amb l'article 95.2 del Decret Legislatiu 214/1990, 30 de juliol, aquesta borsa de treball tindrà
vigència de 2 anys llevat que la Corporació la vulgui renovar o reestructurar, per necessitats pròpies.

La condició de membre de la borsa de treball no suposa, sota cap concepte, un dret als qui la conformen a ser
contractats per l'Ajuntament de Mont-roig del Camp, ni per un termini de temps ni per lloc de treball concret.

 

10.LLISTAT D'ADMESOS/ES I D'APROVATS/DES I PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la llista de persones admeses i excloses es farà pública
mitjançant la seva exposició en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament de Mont-roig del Camp i al web
http://mont-roig.cat/lajuntament/funcionament/recursos-humans/convocatories/ disposant d'un termini de 5
dies hàbils per a fer esmenes o reclamacions, si escau.

Un cop transcorregut el termini sense que es presentin reclamacions la llista esdevindrà definitiva.

En el llistat les persones aspirants seran relacionades amb un número d'identificació que correspon al número
de registre d'entrada de la seva sol·licitud.

Els aspirants aprovats abans de ser contractats o nomenats se'ls requerirà que presentin al Registre General
per alguna de les formes previstes a l'art. 16.4 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions publiques els documents acreditatius de les condicions de capacitat i dels requisits
següents:

a) Declaració de no estar inhabilitat/ada per a l'exercici de les funcions publiques ni estar separat/da
mitjançant expedient disciplinari de qualsevol administració publica. Els/les aspirants que no tinguin la
nacionalitat espanyola hauran d'acreditar, mitjançant declaració jurada o promesa, que no estan sotmesos a
cap sanció disciplinaria o condemna penal que els impedeixi l'accés a la funció publica en el seu estat d'origen.

b) Declaració de no estar en cap dels supòsits d'incompatibilitat previstos en la legislació vigent o be declaració
que se sol·licitarà l'autorització de compatibilitat o que s'exercirà l'opció que preveu l'article 10 de la llei
21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de la Generalitat.

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

d) Certificat de no tenir cap delicte de naturalesa sexual ni antecedents penals.

e) Còpia autèntica del títol exigit. El diploma acreditatiu de la titulació acadèmica exigible pot ser substituït pel
document acreditatiu d'haver abonat la taxa acreditada per a la seva expedició juntament amb un certificat
emès per l'organisme oficial corresponent conforme els estudis han finalitzat. Aquests documents no poden
tenir una vigència superior a 2 anys. Un cop obtingut el títol original, la persona que hagi estat nomenada
funcionària o contractada laboral haurà d'aportar el corresponent diploma al departament de Recursos Humans
de l'Ajuntament de Mont-roig del Camp.

 

11. APORTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ

Pel que fa a l'aportació de documents, els aspirants podran fer us de la possibilitat prevista a l'art. 28 de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment administratiu comú de les administracions publiques, indicant la
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informació que la llei requereix. Excepcionalment si l'Ajuntament de Mont-roig del Camp no pot obtenir la
documentació requerida, podrà demanar-la a l'interessat.

 

12. INFORMACIÓ PÚBLICA

D'acord amb l'article 112.4 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al
servei de les entitats locals, es sotmeten aquestes bases a informació pública durant 20 dies naturals, a
comptar des de l'endemà de la seva publicació al BOPT o al DOGC, prenent com a referència la darrera de les
publicacions per al seu examen i presentació d'al·legacions.

 

13. RÈGIM DE RECURSOS

Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà d'aquesta publicació, davant
del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona. De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el
termini màxim d'1 mes des de l'endemà d'aquesta publicació, davant del President de l'Ajuntament de Mont-
roig del Camp.

 

 

BASES PER AL PROCÉS SELECTIU PER A LA CONVOCATÒRIA D'UNA BORSA DE TREBALL DE TÈCNIC MIG EN
PROMOCIÓ ECONÒMICA

 

1. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA

Definició

La convocatòria té per objecte la selecció mitjançant el sistema d'oposició de candidats per formar part d'una
borsa de treball de Tècnic Mig en Promoció Econòmica, amb caràcter temporal, per tal de cobrir les necessitats
urgents de recursos humans de l'Ajuntament.

- Denominació lloc de treball: Tècnic mig en Promoció Econòmica.

- Règim jurídic: FUNCIONARI INTERÍ/LABORAL

- Grup de classificació: A2

- Escala Administració Especial. Subescala tècnica.

- Retribució: segons normativa aplicable d'acord amb el seu règim jurídic.

El procés selectiu es regirà per les Bases Generals dels processos selectius publicades al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya número 8079, de 6 de març de 2020 i al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona
de 20 d'abril de 2020.

 

2. FUNCIONS DEL LLOC DE TREBALL

1. Reconèixer, detectar i investigar els recursos i possibilitats de desenvolupament econòmic del municipi:

- Analitzar i estudiar el teixit econòmic i social del municipi.

- Recopilar informació i elabora indicadors sobre el mercat de treball municipal, així com les problemàtiques
dels diferents col·lectius i dels diferents sectors econòmics.

- Realitzar prospeccions de projectes empresarials de promoció econòmica.

- Analitzar i fer la valoració de les dinàmiques i metodologies que altres organitzacions estan emprant en
l'àmbit.

- Emetre informes d'anàlisi i elaborar treballs d'ordre tècnic en relació a les necessitats municipals en matèria
de promoció econòmica.

- Impulsar i participar en la cerca de finançament extern per impulsar projectes i actuacions en l'àmbit de la
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dinamització econòmica.

2. Promocionar, difondre i estimular, en cooperació amb altres agents, programes i mesures que afavoreixin la
promoció econòmica i la dinamització empresarial i turística del municipi, cercant un creixement econòmic
sostenible:

- Donar suport en la gestió dels expedients de sol·licitud i justificació de subvencions per tal de cofinançar les
actuacions de l'Ajuntament en matèria de promoció econòmica, comerç i turisme.

- Facilitar i impulsar la creació d'empreses innovadores i amb un important valor afegit.

- Dissenyar i confeccionar campanyes de caràcter tècnic per a la promoció local destinades a promocionar i
difondre les potencialitats de desenvolupament del territori per tal de generar nova activitat econòmica, crear
ocupació i atraure inversions generadores de riquesa i ocupació.

- Visitar i fer divulgació en empreses per a donar a conèixer els programes i accions que desenvolupa el servei
de promoció econòmica municipal.

3. Dissenyar i coordinar projectes d'inserció laboral i foment de l'ocupació a nivell local, aplicant una
metodologia sistemàtica de concertació amb els agents socials i econòmics:

- Impulsar i col·laborar en el disseny, implementació i la gestió de les polítiques d'intermediació i inserció
laboral, en coordinació amb la resta d'agents implicats.

- Visitar i negociar amb institucions i organismes (gremis, universitats, escoles de negoci, etc.) per tal
d'establir vies de col·laboració generadores de riquesa i ocupació.

- Facilitar i desenvolupar nous mecanismes, recursos i espais de trobada per a professionals i empreses.

- Establir relació i manté contactes amb representants d'entitats, associacions, empreses i organismes de
l'àmbit d'ocupació i formació, així com mitjans de comunicació per tal de difondre les activitats planificades.

- Fomentar les relacions amb el teixit productiu i empresarial per facilitar la inserció laboral.

4. Assessorar i donar suport tècnic en el seu àmbit, tant a nivell intern (Corporació) com a nivell extern
(ciutadans i empreses):

- Donar pautes i aconsellar sobre la viabilitat tècnica, econòmica i financera i, en general, sobre els plans de
llançament de les empreses.

- Fer el guiatge tècnic i jurídic en la iniciació de projectes empresarials per a la seva consolidació en empreses
generadores d'ocupació.

- Donar pautes per l'adaptació del món empresarial i laboral a l'entorn productiu canviant.

- Informar sobre les ajudes i subvencions disponibles en l'àmbit.

- Pauta i promocionar projectes per a la consolidació de les empreses presents al territori.

- Col·laborar en l'orientació i ajudar al desocupat mitjançant activitats d'assessorament per a la recerca de
feina posant en contacte als desocupats amb les empreses que busquen personal.

- Participar en jornades, seminaris i intercanvis de coneixements i experiències per tal d'afavorir el
desenvolupament local, la innovació i l'ocupació, la creació d'activitat econòmica, la implementació de plans
estratègics o d'acció de desenvolupament econòmic local, la difusió de les bones pràctiques i la cooperació
entre la iniciativa pública i la iniciativa privada en el marc local.

5. Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament els equips relacionats amb la
seva activitat, d'acord amb els procediments establerts i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos
laborals.

6. Pel que fa al tractament de dades de caràcter personal, adoptar les mesures tècniques i organitzatives
necessàries per donar compliment a la 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).

 

3. REQUISITS DELS ASPIRANTS

Condicions dels Aspirants:
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Per prendre part en aquesta convocatòria, els/les aspirants han de complir, a més dels expressament
establerts en les Bases Generals que han de regir les proves selectives per a la selecció de les places, els
requisits específics següents:

a) Tenir la nacionalitat espanyola, sense perjudici del disposat a l'article 57 TREBEP 5/2015, 30 d'octubre.

b) Edat: haver complert 16 anys i no superar l'edat establerta per a la jubilació forçosa.

c) Titulació: Estar en possessió de la Diplomatura en Ciències empresarials, Turisme, Relacions laborals,
Publicitat i Relacions Públiques, Gestió i administració pública o equivalent. Si es tracta d'un títol obtingut a
l'estranger, cal disposar de la corresponent homologació.

d) Llengua catalana: coneixement de la llengua catalana, tant en l'expressió oral com en l'escrita, amb nivell de
suficiència C1.

Qui no acrediti documentalment els coneixements exigits de llengua catalana haurà de superar una prova
específica.

e) Llengua castellana: conèixer la llengua castellana, tant en l'expressió oral com en l'escrita.

Les persones aspirants admeses en el procés selectiu que no tinguin la nacionalitat espanyola i no siguin
originàries de països en què el castellà sigui llengua oficial han d'acreditar el coneixement de la llengua
castellana.

L'aspirant que no pugui acreditar documentalment que posseeix el nivell requerit haurà de superar una prova
específica.

f) Capacitat funcional: tenir capacitat funcional per a l'exercici de les places convocades (presentació
documentació una vegada s'ha superat el procés selectiu).

g) Incompatibilitats: no concórrer en cap causa d'incompatibilitat continguts a la Llei21/1987, de 26 de
novembre, d'incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de la Generalitat (presentació
documentació una vegada s'ha superat el procés selectiu).

 

4. TAXA DRETS D'EXAMEN

Les persones aspirants hauran d'abonar, per a ser admeses en aquest procés selectiu, l'import de 38 euros.

El pagament de l'import de la taxa és pot fer mitjançant transferència bancària al núm. de compte ES93 2100
1061 6702 0021 7694 o a les oficines de Registre general.

Caldrà presentar còpia del resguard acreditatiu del pagament en el termini de presentació de sol·licituds per
participar en el procés selectiu.

La falta de justificació de l'abonament dels drets d'examen determinarà l'exclusió de la persona aspirant.

 

5. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:

Els/les aspirants que desitgin prendre part en les proves selectives podran presentar la sol·licitud per alguna de
les formes previstes a l'art. 16.4 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions publiques, i en concret:

1. Presencialment:

- Al registre general de l'Ajuntament Oficines Municipals d'Atenció al Ciutadà –OMAC de Miami Platja i de Mont-
roig del Camp.

En aquest cas s'haurà de demanar cita prèvia a la pàgina web https://citaprevia.mont-roig.cat/mont-roig/ i
enviar la documentació digitalitzada prèviament al dia de la cita a l'adreça de correu electrònic: omac@mont-
roig.cat indicant el nom i cognoms, el dia i hora de la cita.

- Qualsevol de les altres formes previstes a l'article 16.4 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.

En aquest cas la sol·licitud, en model oficial i normalitzat, s'haurà d'imprimir. És pot obtenir a la pàgina
web http://mont-roig.cat/lajuntament/funcionament/recursos-humans/convocatories/
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2. Telemàticament:

- A la seu electrònica: Caldrà identificar-se amb certificat digital mitjançant model oficial i normalitzat previst a
la pàgina web següent http://mont-roig.eadministracio.cat, essent aquest mitjà la forma preferent de
presentació.

En aquest cas, les persones que desitgin ser assistides per personal de l'Ajuntament en la presentació
telemàtica de la sol·licitud, podran sol·licitar el servei d'assistència per videoconferència, demanant cita prèvia
a la pàgina web https://mont-roig.eadministracio.cat/citaprevia.1

Per ser admès a les proves selectives els/les aspirants manifesten a la sol·licitud que son certes les dades que
indiquen a la sol·licitud i que compleixen totes les condicions establertes a les bases, sota la seva
responsabilitat i amb independència de la posterior acreditació en finalitzar el procés selectiu. La manca de dita
manifestació serà causa d'exclusió de la persona aspirant.

Les dades corresponents al domicili, telèfon i adreça electrònica que figurin en la sol·licitud es consideraran
com les úniques valides a efectes de notificacions i serà responsabilitat exclusiva de les persones aspirants els
errors en la seva consignació i la comunicació a l'Ajuntament de Mont-roig del Camp de qualsevol canvi de les
mateixes.

Juntament amb la sol·licitud caldrà presentar la següent documentació:

a) Document nacional d'identitat o passaport, o en cas de no tenir la nacionalitatespanyola, del document oficial
acreditatiu de la nacionalitat.

b) Fotocopia del document justificatiu de l'abonament dels drets d'examen.

c) Titulació exigida a les bases específiques.

d) Currículum vitae.

e) Documentació acreditativa del nivell de suficiència de català (nivell C1) o superior.

No caldrà tornar a aportar aquella documentació que ja s'hagi aportat amb anterioritat i que estigui en poder
de l'Ajuntament de Mont-roig del Camp. En aquest cas caldrà indicar de forma expressa de quina
documentació es tracta i en quin procediment es va aportar.

La resta de documentació acreditativa dels requisits es requerirà a les persones que superin el procés selectiu.

Amb la formalització i presentació de la sol·licitud els/les aspirants donen el seu consentiment al tractament de
les dades de caràcter personal que son necessàries per prendre part en la convocatòria i per a la resta de la
tramitació del procés selectiu, d'acord amb la normativa vigent.

 

6. TERMINIS DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

El termini per lliurar la sol·licitud es de 10 dies naturals a comptar de l'endemà de la publicació de l'anunci de
la convocatòria al BOP Tarragona o al DOGC, prenent com a referencia la darrera d'aquestes publicacions.

 

7. TRIBUNAL QUALIFICADOR

President: Un funcionari de carrera i la seva suplent

President: Un/a funcionari de carrera i suplent.

Secretari : El/la secretària i suplent.

Vocals: Un/a funcionari de carrera de l'Administració local i suplent.

Un/a funcionari de carrera de l'Ajuntament i suplent.

Un/a Tècnic representant de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya i suplent.

Els membres del Tribunal hauran d'abstenir-se i els aspirants poden recusar-los si concorre algun dels motius
de l'article 23 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic de les administracions públiques.
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8. PROVES SELECTIVES

Oposició

1. Primer exercici: Prova coneixement de llengües:

- Llengua catalana:

Consisteix en una prova de coneixements de llengua catalana, nivell C1. La valoració d'aquesta prova serà
d'apte o no apte. L'aspirant que no resulti apte/a quedarà exclòs/a automàticament del procés selectiu.

Queden exempts de la realització d'aquest exercici els aspirants que hagin acreditat documentalment i que
estan en possessió d'algun dels certificats que se citen a l'apartat 5.2.e) d'aquestes bases específiques o
equivalent.

- Llengua castellana:

Només en els cas que els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola i que no siguin originaris/àries de
països en què el castellà sigui llengua oficial.

La qualificació d'ambdues proves serà apte/a o no apte/a. L'aspirant que no resulti apte/a quedarà exclòs/a
automàticament del procés selectiu.

2. Segon exercici: Cas pràctic

Consistirà en desenvolupar un supòsit pràctic que proposi el Tribunal abans de començar l'exercici, relatiu al
següent temari. El temps per desenvolupar aquest supòsit pràctic serà determinat pel Tribunal i com a màxim
de 2 hores.

La puntuació serà de 0 a 10 punts, essent necessari obtenir un mínim de 5 punts per a superar la prova.

Temari general:

1. El municipi. Concepte. Competències municipals i serveis mínims obligatoris.

2. L'acte administratiu. Règim jurídic. Concepte, elements i classes. La notificació i la motivació.

3. L'organització municipal. Règim de funcionament. Competències dels òrgans municipals. Règim de delegació.

4. Els contractes del sector públic. El procediments d'adjudicació.

5. Convocatòria i ordre del dia. Actes i certificats d'acords. Notificacions.

Temari específic:

1. La gestió de projectes. Conceptes i fases. Pressupost i finançament.

2. L'avaluació de programes: concepte i enfocaments teòrics. Fases del procés d'avaluació.

3. La responsabilitat social a l'administració pública (RSA) i a l'empresa (RSE).

4. La gestió de la qualitat en els serveis de Promoció Econòmica.

5. Les característiques socioeconòmiques del municipi de Mont-roig del Camp.

6. El desenvolupament local. Concepte i definició. El paper dels ajuntaments en el desenvolupament local: marc
competencial i formes d'actuació.

7. Els agents d'ocupació i desenvolupament local (AODL). Funcions i paper en els serveis de promoció
econòmica.

8. La planificació estratègica i la seva incidència en el desenvolupament econòmic local.

9. El mercat de treball. Conceptes bàsics i principals indicadors d'anàlisi. Observatoris locals del mercat treball.
Les fonts d'informació per a l'anàlisi del mercat de treball. La situació del mercat de treball al municipi de Mont-
roig del Camp.

10. L'atur. Tipus i causes de l'atur. Els col·lectius de risc. Estratègies de lluita contra l'atur.

11. El Servei d'Ocupació de Catalunya: objectius i polítiques generals.

12. El paper de la prospecció d'empreses en els serveis locals d'ocupació. La cerca de candidats per al treball
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segons els perfils demanats per l'empresa mitjançant eines de prospecció.

13. Les metodologies de l'orientació laboral.

14. Les empreses d'inserció. Definició i contingut.

15. La formació al llarg de la vida com a factor per a la millora de l'ocupabilitat: la formació ocupacional, la
formació

16. Les borses de treball. Concepte, organització i funcionament.

17. Les pràctiques en empreses i la inserció. Característiques principals dels convenis de pràctiques
compartides a l'empresa.

18. Els plans d'ocupació com a instrument de dinamització econòmica.

19. Les polítiques de suport al teixit productiu i les competències municipals.

20. Models de gestió de les polítiques de suport al teixit productiu.

21. Polítiques publiques de suport a la creació d'empreses.

22. Programes adreçats a persones emprenedores i empresàries. La sensibilització per a nous emprenedors.

23. Els elements bàsics del pla de viabilitat d'empresa.

24. Serveis de foment de noves empreses: centres i vivers d'empreses.

25. La creació d'empreses com a forma d'inserció laboral.

26. Els serveis d'informació i assessorament a les noves empreses.

3. Entrevista:

Es realitzarà una entrevista sobre el currículum vita dels candidats i de les funcions pròpies del lloc de treball.

Aquesta entrevista és de caràcter eliminatori i es qualificarà de 0 a 5 punts, per a superar-la s'ha d'obtenir una
puntuació mínima de 2,5 punts.

 

9. BORSA DE TREBALL

Acabada la qualificació dels aspirants, s'elaborarà, per rigorós ordre de puntuació una llista de candidats.

D'aquesta manera tal i com vagin sorgint necessitats de contractació, l'òrgan competent per a la contractació
haurà de seguir la relació fixada en l'esmentada borsa, per rigorós ordre de puntuació.

Si es rebutja la proposta de contractació, qui ho faci perdrà el seu lloc a la llista de candidats i passarà a l'últim
lloc de la llista.

De conformitat amb l'article 95.2 del Decret Legislatiu 214/1990, 30 de juliol, aquesta borsa de treball té
vigència de 2 anys llevat que la Corporació la vulgui renovar o reestructurar, per necessitats pròpies.

La condició de membre de la borsa de treball no suposa, sota cap concepte, un dret als qui la conformen a ser
contractats per l'Ajuntament de Mont-roig del Camp, ni per un termini de temps ni per lloc de treball concret.

 

10. LLISTAT D'ADMESOS/AS I D'APROVATS/DES I PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la llista de persones admeses i excloses es farà pública
mitjançant la seva exposició en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament de Mont-roig del Camp i al web
http://mont-roig.cat/lajuntament/funcionament/recursos-humans/convocatories/ disposant d'un termini de 5
dies hàbils per a fer esmenes o reclamacions, si escau.

Un cop transcorregut el termini sense que es presentin reclamacions la llista esdevindrà definitiva.

En el llistat les persones aspirants seran relacionades amb un número d'identificació que correspon al número
de registre d'entrada de la seva sol·licitud.

Els aspirants aprovats abans de ser contractats o nomenats se'ls requerirà que presentin al Registre General
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per alguna de les formes previstes a l'art. 16.4 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions publiques els documents acreditatius de les condicions de capacitat i dels requisits
següents:

a) Declaració de no estar inhabilitat/ada per a l'exercici de les funcions publiques ni estar separat/da
mitjançant expedient disciplinari de qualsevol administració publica. Els/les aspirants que no tinguin la
nacionalitat espanyola hauran d'acreditar, mitjançant declaració jurada o promesa, que no estan sotmesos a
cap sanció disciplinaria o condemna penal que els impedeixi l'accés a la funció publica en el seu estat d'origen.

b) Declaració de no estar en cap dels supòsits d'incompatibilitat previstos en la legislació vigent o be declaració
que se sol·licitarà al Ple de l'Ajuntament l'autorització de compatibilitat o que s'exercirà l'opció que preveu
l'article 10 de la llei 21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats del personal al servei de l'Administració
de la Generalitat.

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

d) Certificat de no tenir cap delicte de naturalesa sexual ni antecedents penals.

e) Còpia autèntica del títol exigit. El diploma acreditatiu de la titulació acadèmica exigible pot ser substituït pel
document acreditatiu d'haver abonat la taxa acreditada per a la seva expedició juntament amb un certificat
emès per l'organisme oficial corresponent conforme els estudis han finalitzat. Aquests documents no poden
tenir una vigència superior a 2 anys. Un cop obtingut el títol original, la persona que hagi estat nomenada
funcionària o contractada laboral haurà d'aportar el corresponent diploma al departament de Recursos Humans
de l'Ajuntament de Mont-roig del Camp.

 

11. APORTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ

Pel que fa a l'aportació de documents, els aspirants podran fer us de la possibilitat prevista a l'art. 28 de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment administratiu comú de les administracions publiques, indicant la
informació que la llei requereix. Excepcionalment si l'Ajuntament de Mont-roig del Camp no pot obtenir la
documentació requerida, podrà demanar-la a l'interessat.

 

12. INFORMACIÓ PÚBLICA

D'acord amb l'article 112.4 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al
servei de les entitats locals, es sotmeten aquestes bases a informació pública durant 20 dies naturals, a
comptar des de l'endemà de la seva publicació al BOPT o al DOGC prenent com a referència la darrera
d'aquestes publicacions, per al seu examen i presentació d'al·legacions.

 

13. RÈGIM DE RECURSOS

Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà d'aquesta publicació, davant
del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona. De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el
termini màxim d'1 mes des de l'endemà d'aquesta publicació, davant del President de l'Ajuntament de Mont-
roig del Camp.

 

 

BASES QUE HAN DE REGIR EL PROCÉS SELECTIU PER A LA CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL DE
SERVEI D'ATENCIÓ AL DOMICILI DE L'AJUNTAMENT DE MONT-ROIG DEL CAMP

 

1.OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA

La convocatòria té per objecte la selecció mitjançant concurs de mèrits, candidats per formar part d'una borsa
de treball de Servei d'Atenció al Domicili de l'Ajuntament de Mont-roig del Camp, amb caràcter temporal, per
tal de cobrir les necessitats de caràcter urgent de l'Ajuntament que es puguin derivar.

- Denominació del lloc de treball: Servei d'Atenció al Domicili
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- Adscripció: Serveis Socials

- Règim jurídic: Laboral

- Grup de classificació: C2

- Retribució: segons normativa aplicable d'acord amb el seu règim jurídic

- Horari laboral: matins i tardes, tal i com es preveu en el reglament municipal del servei d'atenció
domiciliaria.

El procés selectiu es regirà per les Bases Generals dels processos selectius publicades al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya número 8079, de 6 de març de 2020 i al Butlletí Oficial de la Província de 20 d'abril
de 2020.

 

2. FUNCIONS DEL LLOC DE TREBALL

- Fomentar l'autonomia personal i la integració en el medi habitual de la persona, per prevenir i evitar
l'aïllament de les persones ateses.

- Prevenir i/o compensar la pèrdua d'autonomia de les persones ateses donant suport per a realitzar les
activitats de la vida diària i/o mantenir l'entorn domèstic en condicions adequades d'habitabilitat.

- Potenciar el desenvolupament de les capacitats personals i el deteriorament personal .

- Donar suport a les famílies que tenen al seu càrrec persones amb situació de dependència.

- Evitar l'aïllament de les persones amb dificultats d'autonomia.

- Detectar els canvis de situació i observació de les relacions familiars i socials.

- Donar suport a la llar, en els casos que sigui necessari, desenvolupant-hi les tasques d'atenció de manera
que les persones o famílies millorin el seu benestar i/o evitin un internament.

- Potenciar l'autonomia de la persona i/o família mitjançant la seva participació en el desenvolupament de les
tasques a realitzar.

- Ajudar a les persones amb la seva higiene i cura personal.

- Donar suport a la persona atesa en vestir-se i desvestir-se.

- Realitzar cures puntuals que s'hagi de fer la persona atesa per indicacions dels professionals sanitaris
corresponents, tenir cura de la salut d'aquesta persona, i realitzar el control mèdic corresponent.

- Fer que la persona atesa realitzi exercicis físics per tal de que no perdi mobilitat.

- Realitzar la pedicura i manicura a les persones ateses.

- Tenir cura i control de l'alimentació de la persona atesa i si és necessari donar-li menjar.

- Realitzar la neteja o ajuda en la neteja quotidiana de l'habitatge.

- Donar companyia, tant al domicili com a l'exterior per evitar situacions de solitud i aïllament, i suport en les
relacions amb veïns, familiars i persones del seu entorn.

- Acompanyar fora de la llar, per tal de possibilitar la participació de la persona usuària en activitats de
caràcter educatiu, terapèutic o social, així com en la realització de diverses gestions com visites mèdiques,
tramitació de documents i altres.

- Facilitar activitats d'oci al domicili.

- Informar setmanalment els professionals referents de Serveis Socials de les intervencions fetes ens els
domicilis.

 

3. REQUISITS DE LES PERSONES ASPIRANTS

Condicions de les persones aspirants:
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Per prendre part en aquesta convocatòria, els/les aspirants han de complir, a més dels expressament
establerts en les Bases Generals que han de regir les proves selectives per a la selecció de les places, els
requisits específics següents:

a) Ser ciutadà de la Unió Europea o dels Estats en els quals, en virtut dels Tractats internacionals subscrits per
la Unió Europea i ratificats per l'Estat espanyol, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors, en els
termes en què aquesta es troba definida al Tractat constitutiu de la Unió Europea.

Les previsions del paràgraf anterior 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, siguin menors de vint-i-un anys o majors d'aquesta edat dependents.

b) Estar en possessió d'una de les següents titulacions, (tal i com preveu ORDRE TSF/216/2019, de 28 de
novembre, per la qual es regula la qualificació i l'habilitació professional del personal auxiliar d'atenció a les
persones en situació de dependència):

- Títol de tècnic/a en atenció a persones en situació de dependència, que regula el Reial decret 1593/2011, de
4 de novembre, o el títol equivalent de tècnic/a en atenció sociosanitària, que estableix el Reial decret
496/2003, de 2 de maig, o, si escau, qualsevol altre títol que es publiqui amb els mateixos efectes
professionals.

- Títol de tècnic/a en cures auxiliars d'infermeria, regulat pel Reial decret 546/1995, de 7 d'abril, o els títols
equivalents de tècnic/auxiliar de clínica, tècnic/a auxiliar de psiquiatria i tècnic/a auxiliar d'infermeria que
estableix el Reial decret 777/1998, de 30 d'abril, o, si escau, qualsevol altre títol que es publiqui amb els
mateixes efectes professionals

- Certificat de professionalitat d'atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials, que
regula el Reial decret 1379/2008, d'1 d'agost, o, si escau, qualsevol altre certificat que es publiqui amb els
mateixos efectes professionals.

- Certificat de professionalitat d'atenció sociosanitària a persones en el domicili, que regula el Reial decret
1379/2008, d'1 d'agost, o el certificat equivalent de professionalitat de l'ocupació d'auxiliar d'ajuda a domicili,
que preveu el Reial decret 331/1997, de 7 de març, o, si escau, qualsevol altre certificat que es publiqui amb
els mateixos efectes professionals. Quan el personal presta serveis en centres residencials i diürns, aquests
certificats de professionalitat només són vàlids per treballar a Catalunya.

- També és vàlid el títol de tècnic/a superior en integració social, que estableix el Reial decret 1074/2012, de
13 de juliol, o el títol equivalent de tècnic/a superior en integració social que preveu el Reial decret 2061/1995,
de 22 de desembre, en el cas que es tingui experiència laboral com a auxiliar d'atenció a persones en situació
de dependència abans del 31 de desembre de 2017.

c) Haver complert 18 anys d'edat en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds i no superar
l'edat establerta per la jubilació forçosa.

d) Habilitació: no haver estat separat/ada mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració
pública 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, en el que hagués estat separat o inhabilitat; o per exercir funcions similars a les que
desenvolupaven en el cas de personal laboral. En el cas de ser nacional d'un altre Estat, no trobar-se inhabilitat
o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat,
en els mateixos termes l'accés a l'ocupació pública. Els requisits indicats anteriorment s'han de complir el
darrer dia del termini de presentació de sol·licituds i s'han de continuar complint fins a la presa de possessió
com a funcionaris/àries de carrera o contractació laboral.

e) Incompatibilitats: no concórrer en cap causa d'incompatibilitat continguts a la Llei 21/1987, de 26 de
novembre, d'incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de la Generalitat.

f) No partir cap malaltia o situació física i/o psíquica que impedeixi el normal desenvolupament i exercici de les
funcions corresponents de les places a cobr

g) Tenir carnet de conduir i disposar de vehicle propi.

h) No tenir cap delicte de naturalesa sexual ni antecedents penals.

No obstant això, si durant els procés selectiu el tribunal considera que hi ha raons suficients, podran demanar
a qualsevol dels/les aspirants que acreditin el compliment de totes o alguna de les condicions i els requisits
exigits.
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4. TAXA DRETS D'EXAMEN

Les persones aspirants hauran d'abonar, per a ser admeses en aquest procés selectiu, l'import de 30 euros.

El pagament de l'import de la taxa és pot fer mitjançant transferència bancària al núm. de compte ES93 2100
1061 6702 0021 7694 o a les oficines de Registre general.

Caldrà presentar còpia del resguard acreditatiu del pagament en el termini de presentació de sol·licituds per
participar en el procés selectiu.

La falta de justificació de l'abonament dels drets d'examen determinarà l'exclusió de la persona aspirant.

 

5. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:

Els/les aspirants que desitgin prendre part en les proves selectives podran presentar la sol·licitud per alguna de
les formes previstes a l'art. 16.4 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions publiques, i en concret:

1. Presencialment:

- Al registre general de l'Ajuntament Oficines Municipals d'Atenció al Ciutadà –OMAC de Miami Platja i de Mont-
roig del Camp.

En aquest cas s'haurà de demanar cita prèvia a la pàgina web https://citaprevia.mont-roig.cat/mont-roig/ i
enviar la documentació digitalitzada prèviament al dia de la cita a l'adreça de correu electrònic: omac@mont-
roig.cat indicant el nom i cognoms, el dia i hora de la cita.

- Qualsevol de les altres formes previstes a l'article 16.4 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.

En aquest cas la sol·licitud, en model oficial i normalitzat, s'haurà d'imprimir. És pot obtenir a la pàgina
web http://mont-roig.cat/lajuntament/funcionament/recursos-humans/convocatories/

2. Telemàticament:

- A la seu electrònica: Caldrà identificar-se amb certificat digital mitjançant model oficial i normalitzat previst a
la pàgina web següent http://mont-roig.eadministracio.cat, essent aquest mitjà la forma preferent de
presentació.

En aquest cas, les persones que desitgin ser assistides per personal de l'Ajuntament en la presentació
telemàtica de la sol·licitud, podran sol·licitar el servei d'assistència per videoconferència, demanant cita prèvia
a la pàgina web https://mont-roig.eadministracio.cat/citaprevia.1

Per ser admès a les proves selectives els/les aspirants manifesten a la sol·licitud que son certes les dades que
indiquen a la sol·licitud i que compleixen totes les condicions establertes a les bases, sota la seva
responsabilitat i amb independència de la posterior acreditació en finalitzar el procés selectiu. La manca de dita
manifestació serà causa d'exclusió de la persona aspirant.

Les dades corresponents al domicili, telèfon i adreça electrònica que figurin en la sol·licitud es consideraran
com les úniques valides a efectes de notificacions i serà responsabilitat exclusiva de les persones aspirants els
errors en la seva consignació i la comunicació a l'Ajuntament de Mont-roig del Camp de qualsevol canvi de les
mateixes.

Juntament amb la sol·licitud caldrà presentar la següent documentació:

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

b) Fotocopia del document justificatiu de l'abonament dels drets d'examen.

c) Currículum vitae.

d) Titulació exigida a la convocatòria.

e) Documentació acreditativa del mèrits a valorar al concurs.   

 No caldrà tornar a aportar aquella documentació que ja s'hagi aportat amb anterioritat i que estigui en poder
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de l'Ajuntament de Mont-roig del Camp. En aquest cas caldrà indicar de forma expressa de quina
documentació es tracta i en quin procediment es va aportar.

La resta de documentació acreditativa dels requisits es requerirà a les persones que superin el procés selectiu.

Amb la formalització i presentació de la sol·licitud els/les aspirants donen el seu consentiment al tractament de
les dades de caràcter personal que son necessàries per prendre part en la convocatòria i per a la resta de la
tramitació del procés selectiu, d'acord amb la normativa vigent.

 

6. TERMINIS DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

El termini per lliurar la sol·licitud es de 10 dies naturals a comptar de l'endemà de la publicació de l'anunci de
la convocatòria al BOP de Tarragona o al DOGC, prenent com a referencia la darrera d'aquestes publicacions.

 

7. TRIBUNAL QUALIFICADOR

President: Un/a funcionari de carrera i suplent.

Secretari : El/la secretària i suplent.

Vocals: Un/a funcionari de carrera de l'Administració local i suplent.

Un/a funcionari de carrera de l'Ajuntament i suplent.

Un/a Tècnic representant de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya i suplent.

Els membres del Tribunal hauran d'abstenir-se i els aspirants poden recusar-los si concorre algun dels motius
de l'article 23 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic de les administracions públiques.

 

8. INICI I DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS DE SELECCIÓ

El procediment de selecció és el concurs de mèrits.

1. Mèrits:

Els mèrits es valoraran d'acord amb el següent barem, amb un total de 10 punts.

Experiència professional (màx. 5 punts):

- Es computen els serveis efectius prestats en administracions públiques o ens dependents com a SAD, a raó
de 0,75 punts per cada any treballat de serveis.

- Es computen els serveis efectius en empresa privada com a SAD, a raó de 0,5 punts per cada any treballat
de serveis.

L'antiguitat en serveis prestats a l'administració pública s'ha d'acreditar mitjançant:

- Un certificat expedit per l'Administració pública on s'hagin prestat els serveis.

L'antiguitat en empresa privada s'ha d'acreditar mitjançant:

- Vida laboral actualitzada, contractes de treball, certificats d'empresa.

Formació (màx. 5 punts):

- Cursos de formació i perfeccionament impartits per centres oficials o homologats, que tinguin relació directa
amb les activitats a desenvolupar en el lloc de treball en qüestió:

 

De 10 a 19 hores 0,25 punts per curs

De 20 a 40 hores 0,50 punts per curs

De 41 a 80 hores 0,75 punts per curs
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De 81 a 250 hores 1 punt per curs

 

-Es valora que l'aspirant també hagi realitzat algun cicle formatiu de la família de Sanitat, com per exemple,
CFGM en cures auxiliars d'infermeria i CFGM d'emergències sanitàries, per 0,5 punts cada títol.

Només seran valorats els cursos dels últims 10 anys.

En la publicació de la puntuació s'indicaran els punts obtinguts en l'apartat d'experiència professional i en
l'apartat de formació.

 

9. BORSA DE TREBALL

Acabada la qualificació dels aspirants, s'elaborarà, per rigorós ordre de puntuació una llista de candidats.

D'aquesta manera tal i com vagin sorgint necessitats de contractació, l'òrgan competent per a la contractació
haurà de seguir la relació fixada en l'esmentada borsa, per rigorós ordre de puntuació.

Si es rebutja la proposta de contractació, qui ho faci perdrà el seu lloc a la llista de candidats i passarà a l'últim
lloc de la llista.

De conformitat amb l'article 95.2 del Decret Legislatiu 214/1990, 30 de juliol, aquesta borsa de treball té
vigència de 2 anys llevat que la Corporació la vulgui renovar o reestructurar, per necessitats pròpies.

La condició de membre de la borsa de treball no suposa, sota cap concepte, un dret als qui la conformen a ser
contractats per l'Ajuntament de Mont-roig del Camp, ni per un termini de temps ni per lloc de treball concret.

 

10. LLISTAT D'ADMESOS/AS I D'APROVATS/DES I PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la llista de persones admeses i excloses es farà pública
mitjançant la seva exposició en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament de Mont-roig del Camp i al web
http://mont-roig.cat/lajuntament/funcionament/recursos-humans/convocatories/ disposant d'un termini de 5
dies hàbils per a fer esmenes o reclamacions, si escau.

Un cop transcorregut el termini sense que es presentin reclamacions la llista esdevindrà definitiva.

En el llistat les persones aspirants seran relacionades amb un número d'identificació que correspon al número
de registre d'entrada de la seva sol·licitud.

Els aspirants aprovats abans de ser contractats o nomenats se'ls requerirà que presentin al Registre General
per alguna de les formes previstes a l'art. 16.4 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions publiques els documents acreditatius de les condicions de capacitat i dels requisits
següents:

a) Declaració de no estar inhabilitat/ada per a l'exercici de les funcions publiques ni estar separat/da
mitjançant expedient disciplinari de qualsevol administració publica. Els/les aspirants que no tinguin la
nacionalitat espanyola hauran d'acreditar, mitjançant declaració jurada o promesa, que no estan sotmesos a
cap sanció disciplinaria o condemna penal que els impedeixi l'accés a la funció publica en el seu estat d'origen.

b) Declaració de no estar en cap dels supòsits d'incompatibilitat previstos en la legislació vigent o be declaració
que se sol·licitarà al Ple de l'Ajuntament l'autorització de compatibilitat o que s'exercirà l'opció que preveu
l'article 10 de la llei 21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats del personal al servei de l'Administració
de la Generalitat.

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

d) Certificat de no tenir cap delicte de naturalesa sexual ni antecedents penals.

e) Còpia autèntica del títol exigit. El diploma acreditatiu de la titulació acadèmica exigible pot ser substituït pel
document acreditatiu d'haver abonat la taxa acreditada per a la seva expedició juntament amb un certificat
emès per l'organisme oficial corresponent conforme els estudis han finalitzat. Aquests documents no poden
tenir una vigència superior a 2 anys. Un cop obtingut el títol original, la persona que hagi estat nomenada
funcionària o contractada laboral haurà d'aportar el corresponent diploma al departament de Recursos Humans
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de l'Ajuntament de Mont-roig del Camp.

 

11. APORTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ

Pel que fa a l'aportació de documents, els aspirants podran fer us de la possibilitat prevista a l'art. 28 de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment administratiu comú de les administracions publiques, indicant la
informació que la llei requereix. Excepcionalment si l'Ajuntament de Mont-roig del Camp no pot obtenir la
documentació requerida, podrà demanar-la a l'interessat.

 

12. INFORMACIÓ PÚBLICA

D'acord amb l'article 112.4 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al
servei de les entitats locals, es sotmeten aquestes bases a informació pública durant 20 dies naturals, a
comptar des de l'endemà de la seva publicació al BOPT o al DOGC prenent com a referència la darrera
d'aquestes publicacions, per al seu examen i presentació d'al·legacions.

 

13. RÈGIM DE RECURSOS

Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà d'aquesta publicació, davant
del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona. De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el
termini màxim d'1 mes des de l'endemà d'aquesta publicació, davant del President de l'Ajuntament de Mont-
roig del Camp.

 

 

BASES PER AL PROCÉS SELECTIU PER A LA CONVOCATÒRIA D'UNA BORSA DE TREBALL D'AGENTS
CÍVICS/CIVÍQUES

 

1. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA:

Definició:

La convocatòria té per objecte la selecció mitjançant el sistema d'oposició per formar part d'una borsa de
treball d'Agents Cívics/ques, amb caràcter temporal, per tal de cobrir les necessitats urgents de recursos
humans de l'Ajuntament.

- Denominació lloc de treball: Agents Cívics/ques

- Règim jurídic: LABORAL TEMPORAL

- Grup de classificació Ajuntament: C2

- Retribució: segons normativa aplicable d'acord amb el seu règim jurídic.

El procés selectiu es regirà pel que fa a tot el que no estigui regulat en aquestes Bases específiques, per les
Bases Generals dels processos selectius publicades al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8079,
de 6 de març de 2020 i al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona de 20 d'abril de 2020 número 2296.

 

2.CARACTERÍSTIQUES DEL LLOC DE TREBALL:

Les funcions bàsiques del lloc de treball d'agent cívic seran:

-Realitzar accions d'informació i vigilància a les platges i espais públics assegurant el compliment de les
normes derivades del covid-19.

-Divulgar i promoure el civisme entre els usuaris d'espais i serveis públics.

-Realitzar accions de divulgació de la cultura cívica entre els usuaris d'espais públics, dins el marc de l'estat
d'alarma i les diferents fases.
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-Realitzar accions de divulgació de campanyes públiques, com les relacionades amb el l'entorn, el medi
ambient i el tractament de residus, per tal que es faci un ús correcte dels drets i deures dels ciutadans a la via
pública.

-Desenvolupar activitats d'acompanyament en l'ús d'espais públics a grups específics o a persones dependents
que ho requereixin (gent gran, persones amb discapacitats, etc.).

-Amonestar verbalment aquelles conductes incíviques, i de vegades conflictives, i es posa en contacte amb
altres serveis de seguretat públics o privats que actuen dins la seva àrea geogràfica.

-Facilitar informació d'interès pràctic (adreces, situació dels transports públics, telèfons públics, comerços, etc.)
sobre els recursos, els equipaments, i les instal·lacions, i altres organitzacions o institucions ubicades a la seva
àrea geogràfica de treball.

-Facilitar l'accés al patrimoni públic de la seva àrea geogràfica per part dels ciutadans i el seu coneixement.

-Comunicar a l'administració l'ús deficitari d'equipaments i instal·lacions perquè es faci la seva reparació o
substitució.

 

3. REQUISITS DELS ASPIRANTS:

Condicions dels Aspirants:

Per prendre part en aquesta convocatòria, els/les aspirants han de complir, a més dels expressament
establerts en les Bases Generals que han de regir les proves selectives, els requisits específics següents:

a) Tenir la nacionalitat espanyola, sens perjudici del disposat a l'article 57 TREBEP 5/2015, 30 d'octubre.

b) Edat: haver complert 16 anys i no superar l'edat establerta per a la jubilació forçosa.

c) Titulació: Estar en possessió de la titulació exigida per al ingrés en els cossos o escales del subgrup C2:
Educació secundària obligatòria, Graduat escolar, FP de primer grau o cicle formatiu de grau mitjà o equivalent
o estar en condicions d'obtenir el títol acadèmic oficial exigit.

d) Estar en possessió del certificat de coneixements de llengua catalana equivalent al nivell B2, que expedeix la
Direcció General de Política Lingüística o alguna de les titulacions equivalents d'acord amb el Decret 152/2001,
de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de català (modificat per Decret 3/2014, de 7 de
gener del 2014) i l'Ordre VCP/49/2009, de 12 de novembre, pel qual es refonen i actualitzen els títols diplomes
i certificats equivalents als certificats de coneixement de català de la Direcció General de Política Lingüística
(modificat parcialment per l'Ordre VCP/233/2010, de 12 d'abril).

e) Les persones aspirants que no acrediten documentalment els coneixements de llengua catalana hauran de
superar una prova específica de coneixements de llengua catalana nivell B2, amb caràcter obligatori i
eliminatori, la qual es qualificarà d'apte o no apte.

f) Llengua castellana: conèixer la llengua castellana, tant en l'expressió oral com en l'escrita.

Les persones aspirants admeses en el procés selectiu que no tinguin la nacionalitat espanyola i no siguin
originàries de països en què el castellà sigui llengua oficial han d'acreditar el coneixement de la llengua
castellana.

L'aspirant que no pugui acreditar documentalment que posseeix el nivell requerit haurà de superar una prova
específica.

g) Capacitat funcional: tenir capacitat funcional per a l'exercici de les places convocades (presentació
documentació una vegada s'ha superat el procés selectiu).

h) Incompatibilitats: no concórrer en cap causa d'incompatibilitat continguts a la Llei21/1987, de 26 de
novembre, d'incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de la Generalitat (presentació
documentació una vegada s'ha superat el procés selectiu).

 

4. TAXA DRETS D'EXAMEN

Les persones aspirants hauran d'abonar, per a ser admeses en aquest procés selectiu, l'import de 30 euros.

El pagament de l'import de la taxa és pot fer mitjançant transferència bancària al núm. de compte ES93 2100
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1061 6702 0021 7694 o a les oficines de Registre general.

Caldrà presentar còpia del resguard acreditatiu del pagament en el termini de presentació de sol·licituds per
participar en el procés selectiu.

La falta de justificació de l'abonament dels drets d'examen determinarà l'exclusió de la persona aspirant.

 

5. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:

Els/les aspirants que desitgin prendre part en les proves selectives podran presentar la sol·licitud per alguna de
les formes previstes a l'art. 16.4 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions publiques, i en concret:

1. Presencialment:

- Al registre general de l'Ajuntament Oficines Municipals d'Atenció al Ciutadà –OMAC de Miami Platja i de Mont-
roig del Camp.

En aquest cas s'haurà de demanar cita prèvia a la pàgina web https://citaprevia.mont-roig.cat/mont-roig/ i
enviar la documentació digitalitzada prèviament al dia de la cita a l'adreça de correu electrònic: omac@mont-
roig.cat indicant el nom i cognoms, el dia i hora de la cita.

- Qualsevol de les altres formes previstes a l'article 16.4 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.

En aquest cas la sol·licitud, en model oficial i normalitzat, s'haurà d'imprimir. És pot obtenir a la pàgina web
http://mont-roig.cat/lajuntament/funcionament/recursos-humans/convocatories/

2. Telemàticament:

- A la seu electrònica: Caldrà identificar-se amb certificat digital mitjançant model oficial i normalitzat previst a
la pàgina web següent http://mont-roig.eadministracio.cat, essent aquest mitjà la forma preferent de
presentació.

En aquest cas, les persones que desitgin ser assistides per personal de l'Ajuntament en la presentació
telemàtica de la sol·licitud, podran sol·licitar el servei d'assistència per videoconferència, demanant cita prèvia
a la pàgina web https://mont-roig.eadministracio.cat/citaprevia.1

Per ser admès a les proves selectives els/les aspirants manifesten a la sol·licitud que son certes les dades que
indiquen a la sol·licitud i que compleixen totes les condicions establertes a les bases, sota la seva
responsabilitat i amb independència de la posterior acreditació en finalitzar el procés selectiu. La manca de dita
manifestació serà causa d'exclusió de la persona aspirant.

Les dades corresponents al domicili, telèfon i adreça electrònica que figurin en la sol·licitud es consideraran
com les úniques valides a efectes de notificacions i serà responsabilitat exclusiva de les persones aspirants els
errors en la seva consignació i la comunicació a l'Ajuntament de Mont-roig del Camp de qualsevol canvi de les
mateixes.

Juntament amb la sol·licitud caldrà presentar la següent documentació:

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

b) Fotocopia del document justificatiu de l'abonament dels drets d'examen.

c) Currículum vitae.

d) Titulació exigida a la convocatòria.

e) Documentació acreditativa del nivell de suficiència de català (nivell B2) o superior.

f) No caldrà tornar a aportar aquella documentació que ja s'hagi aportat amb anterioritat i que estigui en poder
de l'Ajuntament de Mont-roig del Camp. En aquest cas caldrà indicar de forma expressa de quina
documentació es tracta i en quin procediment es va aportar.

La resta de documentació acreditativa dels requisits es requerirà a les persones que superin el procés selectiu.

Amb la formalització i presentació de la sol·licitud els/les aspirants donen el seu consentiment al tractament de
les dades de caràcter personal que son necessàries per prendre part en la convocatòria i per a la resta de la
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tramitació del procés selectiu, d'acord amb la normativa vigent.

 

6. TERMINIS DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

El termini per lliurar la sol·licitud es de 10 dies naturals a comptar de l'endemà de la publicació de l'anunci de
la convocatòria al BOPT o al DOGC, prenent com a referencia la darrera d'aquestes publicacions.

 

7. TRIBUNAL QUALIFICADOR

President: Un/a funcionari de carrera i suplent.

Secretari : El/la secretària i suplent.

Vocals: Un/a funcionari de carrera de l'Administració local i suplent.

Un/a funcionari de carrera de l'Ajuntament i suplent.

Un/a Tècnic representant de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya i suplent.

Els membres del Tribunal hauran d'abstenir-se i els aspirants poden recusar-los si concorre algun dels motius
de l'article 23 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic de les administracions públiques.

 

8. PROVES SELECTIVES

Fase Oposició:

1. Primer exercici: Prova coneixement de llengües:

- Llengua catalana:

Consisteix en una prova de coneixements de llengua catalana, nivell B2. La valoració d'aquesta prova serà
d'apte o no apte. L'aspirant que no resulti apte/a quedarà exclòs/a automàticament del procés selectiu.

Queden exempts de la realització d'aquest exercici els aspirants que hagin acreditat documentalment i que
estan en possessió del certificat que es cita a l'apartat 5.2.e) d'aquestes bases específiques o equivalent.

- Llengua castellana:

Només en els cas que els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola i que no siguin originaris/àries de
països en què el castellà sigui llengua oficial. Resten exempts/es de la realització d'aquesta prova els /les
aspirants que acreditin documentalment, fins al moment de la realització d'aquesta prova, estar en possessió
dels coneixements de llengua castellana.

La qualificació d'ambdues proves serà apte/a o no apte/a. L'aspirant que no resulti apte/a quedarà exclòs/a
automàticament del procés selectiu.

2. Segon exercici:

Consistirà en desenvolupar un supòsit pràctic que proposi el Tribunal abans de començar l'exercici de les
funcions pròpies del lloc de treball, dels coneixements del municipi i de la cultura general.

La puntuació serà de 0 a 10 punts, essent necessari obtenir un mínim de 5 punts per a superar la prova.

El temps per desenvolupar aquest supòsit pràctic serà determinat pel Tribunal i com a màxim d'1 hora.

3. Entrevista:

Es realitzarà una entrevista sobre el currículum vitae dels candidats i de les funcions pròpies del lloc de treball.

Aquesta entrevista és de caràcter eliminatori i es qualificarà de 0 a 5 punts, per a superar-la s'ha d'obtenir una
puntuació mínima de 2,5 punts.

 

9. BORSA DE TREBALL

Acabada la qualificació dels mèrits dels aspirants, s'elaborarà, per rigorós ordre de puntuació una llista de
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candidats.

D'aquesta manera tal i com vagin sorgint necessitats de contractació, l'òrgan competent per a la contractació
haurà de seguir la relació fixada en l'esmentada borsa, per rigorós ordre de puntuació.

Si es rebutja la proposta de contractació, qui ho faci perdrà el seu lloc a la llista de candidats i passarà a l'últim
lloc de la llista.

De conformitat amb l'article 95.2 del Decret Legislatiu 214/1990, 30 de juliol, aquesta borsa de treball té
vigència de 2 anys llevat que la Corporació la vulgui renovar o reestructurar, per necessitats pròpies.

La condició de membre de la borsa de treball no suposa, sota cap concepte, un dret als qui la conformen a ser
contractats per l'Ajuntament de Mont-roig del Camp, ni per un termini de temps ni per lloc de treball concret.

 

10. LLISTAT D'APROVATS/DES I PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la llista de persones admeses i excloses es farà pública
mitjançant la seva exposició en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament de Mont-roig del Camp i al web
http://mont-roig.cat/lajuntament/funcionament/recursos-humans/convocatories/ disposant d'un termini de 5
dies hàbils per a fer esmenes o reclamacions, si escau.

Un cop transcorregut el termini sense que es presentin reclamacions la llista esdevindrà definitiva.

En el llistat les persones aspirants seran relacionades amb un número d'identificació que correspon al número
de registre d'entrada de la seva sol·licitud.

Els aspirants aprovats abans de ser contractats o nomenats se'ls requerirà que presentin al Registre General
per alguna de les formes previstes a l'art. 16.4 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions publiques els documents acreditatius de les condicions de capacitat i dels requisits
següents:

a) Declaració de no estar inhabilitat/ada per a l'exercici de les funcions publiques ni estar separat/da
mitjançant expedient disciplinari de qualsevol administració publica. Els/les aspirants que no tinguin la
nacionalitat espanyola hauran d'acreditar, mitjançant declaració jurada o promesa, que no estan sotmesos a
cap sanció disciplinaria o condemna penal que els impedeixi l'accés a la funció publica en el seu estat d'origen.

b) Declaració de no estar en cap dels supòsits d'incompatibilitat previstos en la legislació vigent o be declaració
que se sol·licitarà l'autorització de compatibilitat o que s'exercirà l'opció que preveu l'article 10 de la llei
21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de la Generalitat.

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

d) Certificat de no tenir cap delicte de naturalesa sexual ni antecedents penals.

e) Còpia autèntica del títol exigit. El diploma acreditatiu de la titulació acadèmica exigible pot ser substituït pel
document acreditatiu d'haver abonat la taxa acreditada per a la seva expedició juntament amb un certificat
emès per l'organisme oficial corresponent conforme els estudis han finalitzat. Aquests documents no poden
tenir una vigència superior a 2 anys. Un cop obtingut el títol original, la persona que hagi estat nomenada
funcionària o contractada laboral haurà d'aportar el corresponent diploma al departament de Recursos Humans
de l'Ajuntament de Mont-roig del Camp.

 

11. APORTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ

Pel que fa a l'aportació de documents, els aspirants podran fer us de la possibilitat prevista a l'art. 28 de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment administratiu comú de les administracions publiques, indicant la
informació que la llei requereix. Excepcionalment si l'Ajuntament de Mont-roig del Camp no pot obtenir la
documentació requerida, podrà demanar-la a l'interessat.

 

12. INFORMACIÓ PÚBLICA

D'acord amb l'article 112.4 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al
servei de les entitats locals, es sotmeten aquestes bases a informació pública durant 20 dies naturals, a
comptar des de l'endemà de la seva publicació al BOPT o al DOGC, prenent com a referència la darrera
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d'aquestes publicacions per al seu examen i presentació d'al·legacions.

 

13. RÈGIM DE RECURSOS

Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà d'aquesta publicació, davant
del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona. De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el
termini màxim d'1 mes des de l'endemà d'aquesta publicació, davant del President de l'Ajuntament de Mont-
roig del Camp.

 

 

BASES QUE HAN DE REGIR EL PROCÉS SELECTIU PER A LA CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL DE
CONSERGES DE L'AJUNTAMENT DE MONT-ROIG DEL CAMP

 

1. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA

La convocatòria té per objecte la selecció mitjançant concurs de mèrits candidats per formar part d'una borsa
de treball de Conserges de l'Ajuntament de Mont-roig del Camp, amb caràcter temporal, per tal de cobrir les
necessitats de recursos humans de l'Ajuntament que es puguin derivar.

- Denominació del lloc de treball: Conserge

- Adscripció: Serveis Generals

- Règim jurídic: Laboral

- Grup de classificació: Agrupacions professionals

- Retribució: segons normativa aplicable d'acord amb el seu règim jurídic

- Horari laboral: L'horari laboral podrà ser en funció de les necessitats del servei en horari de matí, tarda, caps
de setmana i/o festius.

El procés selectiu es regirà per les Bases Generals dels processos selectius publicades al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya número 8079, de 6 de març de 2020.

 

2. FUNCIONS DEL LLOC DE TREBALL

- Realitzar les gestions i actuacions pertinents per tal de responsabilitzar-se del bon funcionament i el correcte
aprofitament de les instal·lacions del bar del Casal d'Avis Municipal i d'altres Edificis Municipals.

- Obrir i tancar el Casal d'Avis i Edificis Municipals i responsabilitzar-se d'aquest espai en les hores de feina.

- Atendre degudament les persones que facin ús del Casal d'Avis i dels Edificis Municipals.

- Complir els horaris d'obertura i tancament establerts pel Casal d'Avis i els Edificis Municipals.

- Donar cobertura al servei del bar del Casal d'Avis i Edificis Municipals de dilluns a diumenge, inclosos festius.

- Servir i atendre a les persones usuàries del Menjador Social

- Realitzar el servei de taula o barra a les persones que facin us del bar dels Casals d'Avis municipal.

- Realitzar tasques de neteja del parament (coberteria, estovalles,...) i maquinaria de les instal·lacions del bar
del Casal d'Avis Municipal.

- Donar suport a les accions realitzades des de les Juntes dels Casal d'Avis municipals.

- Cobrir vacances, baixes mèdiques, assumptes propis, etc. del personal que treballa en els bars dels diferents
Casals d'Avis i Edificis Municipals.

- Realitzar la comptabilitat diària de la caixa, al final de la jornada laboral.

- Realitzar la comptabilitat setmanal del bar del Casal d'Avis i dels Edificis Municipals, i passar comptes
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mensualment amb el departament corresponent de l'Ajuntament.

- Realitzar les comandes de les begudes, aliments, etc. que siguin necessàries per al bon funcionament del bar
del Casal d'Avis Municipal.

- Mantenir net l'espai públic (sala, menjador, lavabos,... ) com privats (barra, cuina, magatzem,...) dels Casals
d'Avis i Edificis Municipals, dins de l'horari d'obertura i de treball.

- Responsabilitzar-se de qualsevol desperfecte que es produeixi dintre els Casal d'Avis i Edificis Municipals i
informar a la persona corresponent per la seva reparació o substitució.

- Separar adequadament els residus per fraccions.

 

3. REQUISITS DE LES PERSONES ASPIRANTS

Condicions de les persones aspirants:

Per prendre part en aquesta convocatòria, els/les aspirants han de complir, a més dels expressament
establerts en les Bases Generals que han de regir les proves selectives per a la selecció de les places, els
requisits específics següents:

a) Tenir la nacionalitat espanyola, sense perjudici del disposat a l'article 57 TREBEP 5/2015, 30 d'octubre.

b) Edat: haver complert 18 anys i no superar l'edat establerta per a la jubilació forçosa.

c) Estan en possessió d'una de les següents titulacions: Certificat d'escolarització o equivalent en els termes
que disposa la normativa vigent. En el cas de presentar una titulació considerada com equivalent, l'acreditació
d'aquesta equivalència anirà a càrrec de la persona aspirant.

d)Certificat del curs de manipulador/a d'aliments vigent.

e)Haver complert 18 anys d'edat en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds i no superar
l'edat establerta per la jubilació forçosa.

f) Capacitat funcional: tenir capacitat funcional per a l'exercici de les places convocades (presentació
documentació una vegada s'ha superat el procés selectiu).

g)Tenir carnet de conduir i disposar de vehicle propi.

 

4. TAXA DRETS D'EXAMEN

Les persones aspirants hauran d'abonar, per a ser admeses en aquest procés selectiu, l'import de 15 euros.

El pagament de l'import de la taxa és pot fer mitjançant transferència bancària al núm. de compte ES93 2100
1061 6702 0021 7694 o a les oficines de Registre general.

Caldrà presentar còpia del resguard acreditatiu del pagament en el termini de presentació de sol·licituds per
participar en el procés selectiu.

La falta de justificació de l'abonament dels drets d'examen determinarà l'exclusió de la persona aspirant.

 

5. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

Els/les aspirants que desitgin prendre part en les proves selectives podran presentar la sol·licitud per alguna de
les formes previstes a l'art. 16.4 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions publiques, i en concret:

1. Presencialment:

- Al registre general de l'Ajuntament Oficines Municipals d'Atenció al Ciutadà –OMAC de Miami Platja i de Mont-
roig del Camp.

En aquest cas s'haurà de demanar cita prèvia a la pàgina web https://citaprevia.mont-roig.cat/mont-roig/ i
enviar la documentació digitalitzada prèviament al dia de la cita a l'adreça de correu electrònic: omac@mont-
roig.cat indicant el nom i cognoms, el dia i hora de la cita.
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- Qualsevol de les altres formes previstes a l'article 16.4 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.

En aquest cas la sol·licitud, en model oficial i normalitzat, s'haurà d'imprimir. És pot obtenir a la pàgina
web http://mont-roig.cat/lajuntament/funcionament/recursos-humans/convocatories/

2. Telemàticament:

- A la seu electrònica: Caldrà identificar-se amb certificat digital mitjançant model oficial i normalitzat previst a
la pàgina web següent http://mont-roig.eadministracio.cat, essent aquest mitjà la forma preferent de
presentació.

En aquest cas, les persones que desitgin ser assistides per personal de l'Ajuntament en la presentació
telemàtica de la sol·licitud, podran sol·licitar el servei d'assistència per videoconferència, demanant cita prèvia
a la pàgina web https://mont-roig.eadministracio.cat/citaprevia.1

Per ser admès a les proves selectives els/les aspirants manifesten a la sol·licitud que son certes les dades que
indiquen a la sol·licitud i que compleixen totes les condicions establertes a les bases, sota la seva
responsabilitat i amb independència de la posterior acreditació en finalitzar el procés selectiu. La manca de dita
manifestació serà causa d'exclusió de la persona aspirant.

Les dades corresponents al domicili, telèfon i adreça electrònica que figurin en la sol·licitud es consideraran
com les úniques valides a efectes de notificacions i serà responsabilitat exclusiva de les persones aspirants els
errors en la seva consignació i la comunicació a l'Ajuntament de Mont-roig del Camp de qualsevol canvi de les
mateixes.

Juntament amb la sol·licitud caldrà presentar la següent documentació:

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

b) Fotocopia del document justificatiu de l'abonament dels drets d'examen.

c) Currículum vitae.

d) Titulació exigida a les bases específiques.

e) Documentació acreditativa del mèrits a valorar al concurs.   

No caldrà tornar a aportar aquella documentació que ja s'hagi aportat amb anterioritat i que estigui en poder
de l'Ajuntament de Mont-roig del Camp. En aquest cas caldrà indicar de forma expressa de quina
documentació es tracta i en quin procediment es va aportar.

La resta de documentació acreditativa dels requisits es requerirà a les persones que superin el procés selectiu.

Amb la formalització i presentació de la sol·licitud els/les aspirants donen el seu consentiment al tractament de
les dades de caràcter personal que son necessàries per prendre part en la convocatòria i per a la resta de la
tramitació del procés selectiu, d'acord amb la normativa vigent.

 

6. TERMINIS DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

El termini per lliurar la sol·licitud es de 10 dies naturals a comptar de l'endemà de la publicació de l'anunci de
la convocatòria al BOPTarragona i al DOGC, prenent com a referencia la darrera d'aquestes publicacions.

 

7. TRIBUNAL QUALIFICADOR

President: Un/a funcionari de carrera i suplent.

Secretari : El/la secretària i suplent.

Vocals: Un/a funcionari de carrera de l'Administració local i suplent.

Un/a funcionari de carrera de l'Ajuntament i suplent.

Un/a Tècnic representant de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya i suplent.

Els membres del Tribunal hauran d'abstenir-se i els aspirants poden recusar-los si concorre algun dels motius
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de l'article 23 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic de les administracions públiques.

 

8. INICI I DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS DE SELECCIÓ

El procediment de selecció és el concurs de mèrits.

1. Mèrits:

Els mèrits es valoraran d'acord amb el següent barem, amb un total de 10 punts.

Experiència professional (màx. 5 punts):

- Es computen els serveis efectius prestats en administracions públiques o ens dependents com a conserge, a
raó de 0,75 punts per cada any treballat de serveis.

- Es computen els serveis efectius en empresa privada com a conserge, a raó de 0,5 punts per cada any
treballat de serveis.

L'antiguitat en serveis prestats a l'administració pública s'ha d'acreditar mitjançant:

- Un certificat expedit per l'Administració pública on s'hagin prestat els serveis.

L'antiguitat en empresa privada s'ha d'acreditar mitjançant:

- Vida laboral actualitzada, contractes de treball, certificats d'empresa.

Formació (màx. 5 punts):

- Cursos de formació i perfeccionament impartits per centres oficials o homologats, que tinguin relació directa
amb les activitats a desenvolupar en el lloc de treball en qüestió:

- Cursos de formació i perfeccionament impartits per centres oficials o homologats, que tinguin relació directa
amb les activitats a desenvolupar en el lloc de treball en qüestió:

 

De 10 a 19 hores 0,25 punts per curs

De 20 a 40 hores 0,50 punts per curs

De 41 a 80 hores 0,75 punts per curs

De 81 a 250 hores 1 punt per curs

 

- Es valorarà el Cicle Formatiu de la família professional d'hoteleria i turisme per 2 punts.

Només seran valorats els cursos dels últims 10 anys.

No es tindran en compte aquells treballs o les pràctiques realitzades que siguin necessàries per a l'obtenció
dels títols oficials.

 

9. BORSA DE TREBALL

Acabada la qualificació dels aspirants, s'elaborarà, per rigorós ordre de puntuació una llista de candidats.

D'aquesta manera tal i com vagin sorgint necessitats de contractació, l'òrgan competent per a la contractació
haurà de seguir la relació fixada en l'esmentada borsa, per rigorós ordre de puntuació.

Si es rebutja la proposta de contractació, qui ho faci perdrà el seu lloc a la llista de candidats i passarà a l'últim
lloc de la llista.

De conformitat amb l'article 95.2 del Decret Legislatiu 214/1990, 30 de juliol, aquesta borsa de treball té
vigència de 2 anys llevat que la Corporació la vulgui renovar o reestructurar, per necessitats pròpies.

La condició de membre de la borsa de treball no suposa, sota cap concepte, un dret als qui la conformen a ser
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contractats per l'Ajuntament de Mont-roig del Camp, ni per un termini de temps ni per lloc de treball concret.

 

10. LLISTAT D'ADMESOS/AS I D'APROVATS/DES I PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la llista de persones admeses i excloses es farà pública
mitjançant la seva exposició en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament de Mont-roig del Camp i al web
http://mont-roig.cat/lajuntament/funcionament/recursos-humans/convocatories/ disposant d'un termini de 5
dies hàbils per a fer esmenes o reclamacions, si escau.

Un cop transcorregut el termini sense que es presentin reclamacions la llista esdevindrà definitiva.

En el llistat les persones aspirants seran relacionades amb un número d'identificació que correspon al número
de registre d'entrada de la seva sol·licitud.

Els aspirants aprovats abans de ser contractats o nomenats se'ls requerirà que presentin al Registre General
per alguna de les formes previstes a l'art. 16.4 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions publiques els documents acreditatius de les condicions de capacitat i dels requisits
següents:

a) Declaració de no estar inhabilitat/ada per a l'exercici de les funcions publiques ni estar separat/da
mitjançant expedient disciplinari de qualsevol administració publica. Els/les aspirants que no tinguin la
nacionalitat espanyola hauran d'acreditar, mitjançant declaració jurada o promesa, que no estan sotmesos a
cap sanció disciplinaria o condemna penal que els impedeixi l'accés a la funció publica en el seu estat d'origen.

b) Declaració de no estar en cap dels supòsits d'incompatibilitat previstos en la legislació vigent o be declaració
que se sol·licitarà al Ple de l'Ajuntament l'autorització de compatibilitat o que s'exercirà l'opció que preveu
l'article 10 de la llei 21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats del personal al servei de l'Administració
de la Generalitat.

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

d) Certificat de no tenir cap delicte de naturalesa sexual ni antecedents penals.

e) Còpia autèntica del títol exigit. El diploma acreditatiu de la titulació acadèmica exigible pot ser substituït pel
document acreditatiu d'haver abonat la taxa acreditada per a la seva expedició juntament amb un certificat
emès per l'organisme oficial corresponent conforme els estudis han finalitzat. Aquests documents no poden
tenir una vigència superior a 2 anys. Un cop obtingut el títol original, la persona que hagi estat nomenada
funcionària o contractada laboral haurà d'aportar el corresponent diploma al departament de Recursos Humans
de l'Ajuntament de Mont-roig del Camp.

 

11. APORTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ

Pel que fa a l'aportació de documents, els aspirants podran fer us de la possibilitat prevista a l'art. 28 de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment administratiu comú de les administracions publiques, indicant la
informació que la llei requereix. Excepcionalment si l'Ajuntament de Mont-roig del Camp no pot obtenir la
documentació requerida, podrà demanar-la a l'interessat.

 

12. INFORMACIÓ PÚBLICA

D'acord amb l'article 112.4 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al
servei de les entitats locals, es sotmeten aquestes bases a informació pública durant 20 dies naturals, a
comptar des de l'endemà de la seva publicació al BOPT o al DOGC prenent com a referència la darrera
d'aquestes publicacions, per al seu examen i presentació d'al·legacions.

 

13. RÈGIM DE RECURSOS

Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà d'aquesta publicació, davant
del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona. De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el
termini màxim d'1 mes des de l'endemà d'aquesta publicació, davant del President de l'Ajuntament de Mont-
roig del Camp.
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Mont-roig del Camp, 9 de juny de 2020

 

Fran Morancho López

Alcalde

 

(20.168.042)
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