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EDICTE 
 
Es fa públic que per Decret de l’Alcaldia de data 17 de novembre de 2017, s’han aprovat les 
bases i s’ha obert la convocatòria per a la contractació temporal d’un lloc de treball per 
l’Ajuntament de Folgueroles, d’acord amb les següents bases: 
 
BASES DEL CONCURS PÚBLIC PER A LA SELECCIÓ PER PROVEIR LA 
CONTRACTACIÓ TEMPORAL D’UN LLOC DE TREBALL D’AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA 
- RECEPCIONISTA, VINCULAT ALS PLANS D’OCUPACIÓ LOCAL, FINANÇAT PEL 
PROGRAMA COMPLEMENTARI DE FOMENT DE L’OCUPACIÓ LOCAL 2017-2018, DE LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA. 
 
1. Objecte de la convocatòria 
 
1.1) L’Objecte de la present convocatòria és la contractació temporal per obra i servei 
determinat, d’un treballador en situació d’atur, que no estigui realitzant cap activitat retribuïda 
de caràcter laboral (per compte propi o aliè), pel termini de 8 mesos, en l’àmbit del Programa 
Complementari de foment de l’ocupació local 2017-2018, de la Diputació de Barcelona, en el 
marc del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019. 
 
1.2) Els llocs de treball a cobrir són: 
 

Nombre de llocs: 1 
Jornada: 37,5 hores setmanals  
Naturalesa: Personal laboral temporal 
Denominació: Auxiliar Administratiu-va – Recepcionista 
Grup: C2 

 
1.3) Les funcions bàsiques del lloc de treball a desenvolupar sobte la supervisió del tècnic 
compartit són: 

- Atendre al públic personalment i telefònicament, informant dels diferents tràmits, 
ajuts i gestions que es realitzen per part de l’Ajuntament o bé derivar les trucades 
als diferents departaments. 

- Facilitar i informar de tots el models d’instàncies i de sol.licituds i dels tràmits de 
l’Ajuntament. 

- Registrar la correspondència d’entrada i sortida i distribuir al documentació a qui 
correspongui. Correu electrònic ajuntament, gestions amb eacat (Registres 
d’entrada electrònics, tant de factures com d’altres organismes, registre entrada 
e-tram, sortida e-notum), respondre instàncies de peticions varies entitats i 
particulars. 

- Notificar els diferents acords adoptats, la convocatòria dels plens municipals i altres 
comunicacions. 

- Tramitar ocupacions de domini i espais públics, assumptes propis personal, etc... 
- Realitzar els tràmits del padró d’habitants (altes, baixes, canvis de domicili, etc.) i 

elaborar les certificacions vinculades al mateix (de padró, convivència i residència) i 
realitzar decrets i notificacions de les altes i/o canvis de domicili mensuals. 

- Realitzar els tràmits del cens d’animals domèstics del municipi (altes, baixes, canvis, 
etc.). 

- Programar l’agenda de l’Alcaldia, regidories, secretària i dels serveis territorials 
(arquitecte, enginyer,...) 

- Realitzar altres tràmits bàsics d’atenció ciutadana (elaborar la llista de la recollida 
del trasto que efectua la Mancomunitat la Plana, realitzar els abonaments per a les 
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piscines durant la temporada d’estiu, etc.) 
- Elaborar comandes de material d’oficina per a diferents edificis municipals. 
- Ingressar i pagar les despeses de la caixa de corporació 
- Mantenir els contactes necessaris amb altres organismes, administracions, 

empreses, així com amb altres departaments de la Corporació per tal de realitzar 
adequadament les tasques assignades. 

- Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, d’acord amb els procediments 
establerts per l’ajuntament i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos 
laborals. 

- Adoptar en el tractament de dades de caràcter personal les mesures d’índole 
tècnica i organitzativa establertes per al Corporació i acomplir la normativa vigent en 
matèria de protecció de dades de caràcter personal, així com mantenir el deure de 
secret i confidencialitat en relació a les mateixes. 

- Qualsevol altre funció de caràcter similar que li sigui atribuïda 
 

1.4) Les retribucions que corresponen al lloc de treball són de 1.131,32 € bruts mensuals, 
que inclouen la prorrata de les pagues extraordinàries. 

 
1.5) Els/les aspirants donen el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter 
personal que són necessàries per prendre part en la convocatòria i per a la resta de la 
tramitació del procés selectiu, d’acord amb la normativa vigent.  
 
2. Requisits dels aspirants 
 
Per prendre part en la realització de les proves és necessari que els aspirants reuneixin el dia 
de finalització del termini de presentació de sol·licituds, les condicions següents: 
 
2.1) Requisits Generals: 
 

a) Tenir la nacionalitat espanyola, o estrangera en el termes que s’estableixen a 
l’article 57 i següents de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat 
Públic. En qualsevol cas, l’aspirant que no tingui la nacionalitat espanyola ha 
d’acreditar documentalment la seva nacionalitat amb un document vigent i el seu 
permís de residència.  
 
b) Haver complert 18 anys i no excedir de l’edat màxima de jubilació forçosa.  
 
c) No haver estat separat, 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 ocupacions o càrrecs 
públics per resolució judicial en els termes que es preveuen a  l’article 56.d) de la Llei 
7/2007, de 12 d’abril de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. En el cas de nacionals 
d’altres estats a més dels requisits expressats, no trobar-se inhabilitat o en situació 
equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinaria o equivalent que impedeixi, en 
el seu Estat, en els mateixos termes l’accés a l’ocupació pública.  
 
d) No trobar-se en cap de les causes d’incapacitat o d’incompatibilitat previstes a la 
legislació vigent sobre la matèria.  
 
e) Capacitat funcional. No patir cap malaltia ni estar afectats per cap limitació física o 
psíquica que impedeixi l’exercici normal de les funcions pròpies del lloc de treball o 
disminueixi les aptituds per desenvolupar-lo de forma permanent o transitòria. 
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2.2) Requisits específics: 
A la data d’expiració dels termini de presentació de sol·licituds, els aspirants hauran de: 
 

- Ser persones aturades, que no estiguin realitzant cap activitat retribuïda de caràcter 
laboral (per compte propi o aliè) i que estiguin prèviament inscrit al Servei d’Ocupació 
de Catalunya com a demandants d’ocupació i que no cotitzin a cap dels règims de la 
Seguretat Social previstos al TRLGSS, a excepció de les persones que reben una 
prestació o un subsidi d’atur i que estan donats d’alta als efectes únics de la 
percepció d’aquestes prestacions. 
 

- Estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundaria Obligatòria, 
graduat/ada escolar, tècnic/a corresponent a cicles formatius de grau mitjà, tècnic/a 
auxiliar corresponent a formació professional de primer grau o equivalent.  
Si es tracta de títol obtingut a l’estranger, cal disposar, en la data límit per a la 
presentació d’instàncies, la credencial que acrediti la seva homologació emesa pel 
Ministeri d’Educació i Ciència. 
 

- Estar en possessió del nivell C1 de català de la Junta Permanent o equivalent. 
 

- Tenir coneixements ofimàtics, serà necessari el maneig de programes de l'entorn 
Windows: Word, Excel, Access, Outlook, etc. 
 

3. Presentació de sol·licituds 
 
3.1) Les instàncies, degudament signades i adreçades al Sr. Alcalde es presentaran en les 
oficines al registre general de l'Ajuntament en horari d'oficina, en el registre electrònic de 
l’Ajuntament o d'acord amb el que disposa l'art. 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, fins el dia 12 de desembre 
de 2017 a les 14 hores.  
 
3.2) Juntament amb la sol licitud l’aspirant ha d’adjuntar: 
 

a) Sol·licitud segons model normalitzat (específic segons el lloc per al qual es presenta 
l'aspirant) 

b) Fotocòpia confrontada del document nacional d'identitat. o, en cas que no tinguin la 
nacionalitat espanyola, del document oficial acreditatiu de la personalitat 

c) Fotocòpia confrontada de la documentació acreditativa d’estar en possessió, si 
s’escau, dels coneixements de llengua catalana requerits, per quedar exempt de la 
realització de l’exercici de coneixements de llengua catalana 

d) Documentació acreditativa d’estar aturat/da, de no estar realitzant cap activitat 
retribuïda de caràcter laboral (per compte propi o aliè) i d’estar prèviament inscrit al 
Servei d’Ocupació de Catalunya com a demandant d’ocupació 

e) Fotocòpia confrontada de la titulació requerida 
f) Currículum del concursant que haurà de contenir, a més de les dades que desitgi fer 

constar per ser valorades pel Tribunal qualificador, la següent documentació: 
 Dades personals i de contacte. 
 Formació acadèmica reglada. 
 Formació complementària, amb indicació del nombre d’hores lectives de cada 

curs o seminari. 
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 Experiència laboral, si es el cas, amb indicació de diversos càrrecs ocupats, 
temps durant el qual es varen ocupar i detall de les funcions desenvolupades. 

 Coneixements i certificats lingüístics. 
 Coneixements ofimàtics  

 
g) Documentació acreditativa, si es el cas, de l’experiència laboral i de la formació 

complementària justificativa dels mèrits al·legats en el currículum. 
 L’experiència laboral en administracions públiques s’acreditaran mitjançant 

certificat de serveis prestats, fent constar les funcions realitzades. 
 L’experiència laboral en empreses privades i entitats s’acreditarà mitjançant 

informe de vida laboral expedit per la TGSS, juntament amb el contracte i un 
document de l’empresa en què es facin constar les funcions realitzades. 

 La formació s’acreditarà mitjançant fotocòpia de les titulacions o certificats 
formatius emesos pel centre corresponent en què constarà l’entitat 
organitzadora, la denominació del curs, el nombre d’hores, el programa 
formatiu i l’assistència, i en el seu cas, aprofitament. 

 
Els mèrits insuficientment justificats no seran valorats ni tampoc els que no s’hagin 
al·legat o presentat juntament amb la instància de sol·licitud per prendre part en les 
proves selectives o en el termini atorgat per les esmenes deficiències en la sol·licitud 
presentada en cas d’haver estat declarat provisionalment exclòs/a. El tribunal 
qualificador no pot valorar mèrits relacionats en el currículum però no acreditats 
dintre del termini de presentació de sol·licituds 

 
No es considera vàlida la documentació que no compleixi tots els requisits indicats en els 
paràgrafs anteriors. 
 
Amb la presentació de la sol·licitud, els aspirants donen el seu consentiment al tractament de 
les dades de caràcter personal que són necessàries per prendre part en la convocatòria i per a 
la resta de la tramitació del procés selectiu, d’acord amb la normativa vigent. 
 
És imprescindible que la sol·licitud estigui signada per la persona aspirant. La manca de 
signatura comporta l’exclusió. 
 
4. Admissió d’aspirants 
 
Acabat el termini de presentació d’instàncies la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos 
serà anunciada al tauler d'anuncis de la Corporació i a la pàgina web de l'ajuntament 
(www.folgueroles.cat). 
 
5. Tribunal qualificador 
 
El tribunal qualificador de totes les proves selectives serà constituït per: 
 

 President: Funcionari/a d’habilitació nacional 
 1r Vocal:  Tècnic/a Mancomunitat la Plana  
 2n Vocal:  Administrativa de l’Ajuntament, que farà les funcions de secretària 
 

El tribunal qualificador queda facultat per resoldre els dubtes que es presentin i prendre els 
acords necessaris en tot allò no previst en aquestes bases. 
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6. Inici i desenvolupament del concurs 
 
El procediment de selecció serà el de concurs.  
 
El procés constarà de tres fases, la segona i la tercera es realitzaran a l’edifici de 
l’ajuntament, Plaça Verdaguer, 2 Can Dachs. 
 
6.1) Primera fase de coneixements de la llengua catalana i castellana. De caràcter obligatori 
i eliminatori: 
 

a) Primer exercici: Llengua catalana: 
En el supòsit que no s'hagi acreditat el coneixement de llengua catalana d’acord amb 
l’establert en aquestes bases, els aspirants hauran de realitzar exercicis que acreditin 
el coneixement de la llengua catalana, adaptat al nivell C, d'acord amb els criteris 
emprats per la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura, 
pel Consorci de Normalització Lingüística i d'acord amb les necessitats de 
comprensió i expressió corresponents al lloc de treball. 

 
La qualificació dels/de les aspirants en aquest exercici serà la "d'apte/a" o "no 
apte/a". 
Per realitzar aquesta prova el tribunal comptarà amb l'assessorament d'una persona 
tècnica especialitzada en normalització lingüística. 

 
b) Segon exercici: Llengua castellana. De caràcter obligatori i eliminatori per a tots els 
aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola i no hagin acreditat el coneixement 
de la llengua castellana d’acord amb el previst en aquestes bases. 
Hauran de mantenir una conversa amb membres del tribunal durant el termini màxim 
de 15 minuts i realitzar les proves que determini el tribunal d’acord amb el nivell 
exigit. La qualificació d’aquest exercici serà d'apte/a o no apte/a. 
Per realitzar aquesta prova el tribunal comptarà amb l’assessorament d'una persona 
tècnica especialitzada. 

 
6.2) Segona fase de valoració de la capacitat i l’adequació de les habilitats i les aptituds dels 
aspirants al lloc de treball que es vol proveir, mitjançant la realització d’una entrevista 
personal sobre les funcions del lloc de treball a proveir.  
 
Aquesta prova es qualificarà sobre un màxim de 10 punts.  
 
6.3) Tercera fase de valoració de mèrits: 
Els mèrits que el tribunal considera a l’efecte de la qualificació d’aquesta fase i les 
puntuacions màximes són els següents: 
 

a) Experiència professional, a justificar mitjançant serveis prestats a l’administració 
pública o en el sector privat, en llocs de treball de funcions equivalents o anàlogues a 
les de la plaça a cobrir, prestats en virtut de contracte laboral o relació funcionarial, fins 
un màxim de 4 punts.  

a.1) Serveis prestats a l’Administració Pública, com a personal funcionari o 
laboral, desenvolupant tasques o funcions pròpies del lloc d’auxiliar 
administratiu; 0,10 punts/mes, fins un màxim de 3 punts. 
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a.2) Serveis prestats al sector privat desenvolupant tasques de tècnic 
administratiu o auxiliar administratiu: 0,05 punts/mes, fins a un màxim d’1 
punt. 

La valoració dels serveis prestats en l’àmbit d’una Administració Pública, es farà a 
través de la certificació del/la Secretari/a o de l’òrgan competent en matèria de 
personal de l’Administració corresponent dels serveis prestats en l’òrgan públic. 
 
La valoració dels serveis prestats en l’àmbit privat, en virtut d’un contracte de 
naturalesa laboral, es farà a través de l’aportació de còpia autenticada del contracte 
laboral i de l’informe de vida laboral emès per la Tresoreria General de la Seguretat 
Social, en els quals hi haurà de constar de forma clara i expressa la categoria 
professional, la jornada desenvolupada i el període concret de prestació dels serveis. 
 
El tribunal qualificador no pot valorar mèrits relacionats en el currículum però no 
acreditats dintre del termini de presentació de sol·licituds. 

 
b) Formació, per cursos relacionats amb el lloc de treball, fins a un màxim de 3 punts, 
a raó de 

- Pels cursos d’una durada de fins a 20 hores: a raó de 0,10 punts 
cadascun. 

- D’una durada de 21 hores fins a 59 hores: a raó de 0,20 punts cadascun. 
- D’una durada superior a 60 hores: a raó de 0,30 punts cadascun. 

  
En el supòsit que no quedi acreditat la duració de les hores del curs es 
valorarà amb la puntuació de 0,10 punts.  

 
c) Per estudis superiors als requerits i relacionats amb les funcions pròpies de la 
plaça: 

 Per títol de batxillerat, tècnic/a corresponent a cicles formatius de grau 
superior, tècnic/a auxiliar corresponent a formació professional de 
segon grau o equivalent. formació professional de segon grau: 1 punt 

 Per Grau universitari: 2 punts 
 
d) Estar inscrit en la Borsa de Treball de l’Àrea de Desenvolupament Local de la 
Mancomunitat la Plana o en algun altre que formi part de la xarxa XALOC de la 
Diputació de Barcelona, 1 punt. 

 
7. Resolució dels processos selectius convocats 
 
Un cop establerta la puntuació final de cada aspirant als respectius llocs oferts, el Tribunal 
redactarà una acta de desenvolupament de l’acte on hi consti les puntuacions obtingudes pels 
aspirants, ordenades de major a menor. 
 
8. Presentació de documents 
 
Quan s'hagi de procedir a la contractació dels aspirants proposats per ser necessaris els 
seus serveis, aquests hauran de presentar a l'ajuntament, com a requisit previ a la seva 
contractació, els documents acreditatius -original- de les condicions que es detallen a 
continuació: 
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a) Certificat mèdic oficial acreditatiu de no patir cap malaltia ni defecte físic o psíquic 
que impossibiliti el desenvolupament de les tasques pròpies dels llocs a cobrir, 
expedit dins els tres mesos anteriors a la seva presentació.  

b) Document acreditatiu de la situació de desocupació. 
c) Targeta d’afiliació a la Seguretat Social, si en disposa.  
d) Número de compte corrent.  

 
L’aspirant que, dins del termini fixat, exceptuant els casos de força major, no presenti la 
documentació requerida o bé que, un cop examinada, es comprovi que no compleix algun 
dels requisits assenyalats en la base segona, no podrà formar part de la borsa de treball.   
 
9. Contractació i dedicació 
 
Es procedirà, per ordre estricte de puntuació, a la contractació dels aspirants proposats, 
quedant els situats en posicions posteriors i en el mateix ordre, com a substituts dels que es 
nomenin o dels seus substituts respectius en el cada cas. 
L’horari serà de 8 a 15 hores i els dimarts de 16:30 a 19:00.  
 
10. Recursos  
 
Aquesta convocatòria, les seves bases, i els actes administratius derivats d’aquestes i de 
l’actuació del Tribunal, podran ser impugnats pels interessats en els casos i en la forma 
previstos en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
Administracions Públiques i demès normes d’aplicació. 
 
Per la mera concurrència als processos selectius s’entén que l’aspirant accepta íntegrament 
aquestes bases, tret que, prèviament, hagi exercit el seu dret a impugnar-les. 
 
11. Normes supletòries 
 
Per tot allò no previst en les bases seran d’aplicació el RD Legislatiu 1/1995, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors; la Llei 7/2007, de 12 d’abril, 
de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic; el Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual 
s’aprova la refosa en un text únic de la Llei de Funció Pública de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya; el 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; el Decret 214/1990, de 30 de 
juliol, pel qual s’aprova el Reglament de Personal al Servei de les Entitats Locals; la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local; el Reial Decret Legislatiu 781/1986. de 18 
d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de 
Règim Local. 
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