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Dimarts, 8 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Granollers

ANUNCI

De conformitat amb el que disposa l'article 76 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del 
personal al servei de les entitats locals, es fa públic que mitjançant Resolució de Regidor d'Hisenda i Recursos Humans 
núm. E-3285/2016, de 26 d'octubre de 2016, s'han aprovat les bases i la convocatòria del procés de selecció 20/2016 
per a la provisió mitjançant el procediment de concurs oposició lliure, d'una plaça de Tècnic/a superior en Medi Ambient, 
grup de classificació A1, de la plantilla de personal laboral de l'Ajuntament de Granollers.

La part dispositiva de la citada resolució es transcriu literalment a continuació:

"Primer.- Aprovar les bases i la convocatòria del procés de selecció 20/2016 per a la provisió mitjançant el procediment 
de concurs oposició lliure, d'una plaça de Tècnic/a superior en Medi Ambient, grup de classificació A1, de la plantilla de 
personal laboral de l'Ajuntament de Granollers:

Base 1a. Objecte de la convocatòria.

L'objecte d'aquesta convocatòria és regular el procés de selecció, pel procediment de concurs oposició lliure, per a la 
cobertura d'un tècnic/a superior en medi ambient, grup de classificació A1, segons l'article 76 del Text Refós 5/2015 de 
la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.

La missió del lloc de treball  és desenvolupar les funcions de suport i d'assessorament que li siguin assignades pel 
responsable, dins del seu marc d'actuació, pel bon funcionament de l'àmbit en el que es troba inscrit.

Base 2a. Lloc de treball. Funcions.

• Gestionar la conservació, millora i coneixement dels espais naturals periurbans: execució de treballs de preservació 
(per empreses externes o personal propi), redacció de projectes de recuperació ambiental i de la biodiversitat, inspecció 
del medi natural i zones periurbanes del municipi, gestió de les rutes de descoberta de l'entorn natural, difusió dels 
valors del medi natural amb noves tecnologies (ex. Granollers Natura 3D, www.sudeau.eu).

• Coordinar la gestió de l'aigua vinculada a recursos hídrics alternatius (aigües reutilitzades, aigua freàtica i  aigües 
pluvials.  Responsabilitzar-se del  funcionament de la instal·lació de la Planta d'Aigües Regenerades i  el sistema de 
l'aiguamoll  construït de Can Cabanyes; programació i  anàlisi  de la qualitat de les aigües depurades, regenerades i 
fluvials; tramitació de legalitzacions de concessions d'aigües davant de l'Agència Catalana de l'Aigua; promoció de la 
producció d'aigua regenerada per a usos municipals, agrícoles i industrials.

• Fer recerca de projectes i subvencions de projectes nacionals i internacionals del seu àmbit de treball. Preparar la 
documentació, gestió, justificació, seguiment i avaluació dels projectes nacionals i europeus del seu àmbit, participació 
en les reunions, seminaris i espais de trobada relacionats.

• Participar i elaborar la redacció de la normativa municipal en matèria de medi natural i gestió de l'aigua, seguiment de 
l'Ordenança Municipal d'Estalvi d'Aigua i d'altres del seu àmbit funcional.

• Definir, planificar i gestionar, implementar i avaluar els plans i programes del seu àmbit de treball: fer la supervisió i  
implementació del Pla Especial de Patrimoni Natural; redacció, supervisió i implantació del pla de gestió dels paisatges 
natural  Euroscapes;  avaluació  ambiental  de  projectes i  impactes  ambientals  del  territori;  redacció  i  modificació  de 
concessions d'aigües freàtiques i regenerades; etc.

• Gestionar i controlar el pressupost intern i dels pressupostos de subvencions rebudes.

• Donar suport a l'elaboració dels plecs de condicions tècniques així com supervisar els serveis externalitzats d'acord 
amb els objectius fixats en aquests plecs.

•  Avaluar  periòdicament  l'execució  de  les  activitats  per  tal  d'establir  millores  en  l'execució  futura  dels  programes 
d'actuació plasmar la valoració en la memòria anual.
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•  Realitzar  el  seguiment  i  l'anàlisi  dels  indicadors  ambientals  així  com realitzar  propostes  de  millora  en  la  gestió 
mediambiental municipal.

• Informar, assessorar i orientar en relació a l'àmbit mediambiental tant a la pròpia àrea com a la resta de l'organització  
així com a entitats externes.

• Fer recerca de fons de finançament així com gestionar els expedients de sol·licitud i justificació de subvencions a altres 
organismes nacionals i internacionals per tal de cofinançar les actuacions de la Corporació en matèria de medi ambient.

•  Mantenir  els  contactes  necessaris  amb  altres  organismes,  administracions,  empreses,  etc.  Així  com amb altres 
departaments de la Corporació per tal de realitzar adequadament les tasques assignades.

• Redactar estudis i informes tècnics en l'àmbit de la seva especialitat.

• 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.

• Adoptar en el tractament de dades de caràcter personal les mesures d'índole tècnica i organitzativa establertes per la 
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, que subsistirà fins i tot una vegada acabada la seva relació 
laboral/funcionarial amb la Corporació.

• I, en general, totes aquelles de caràcter similar que li siguin atribuïdes.

Base 3a. Condicions d'admissió dels aspirants.

Per ser admès/a en el procés selectiu, les persones aspirants han de reunir a la finalització del termini de presentació de 
sol·licituds els següents requisits:

a) Ser ciutadà/na espanyol/a o de qualsevol dels estats membres de la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut de 
tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de 
treballadors.

També podran ser admesos/ses el cònjuge, qualsevol que sigui la seva nacionalitat, tant dels ciutadans espanyols com 
dels nacionals dels altres estats membres de la Unió Europea, sempre que els cònjuges no estiguin separats de dret,  
així com els seus descendents i els del seu cònjuge, sempre que no estiguin separats de dret, siguin menors de vint-i-un 
anys o majors d'aquesta edat dependents.

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

c) Estar en possessió del títol de graduat o llicenciat universitari en Ciències Ambientals, Biologia, Geologia, Ciències 
del mar, Química, Enginyeria Agrònoma, Enginyeria de Monts, Enginyeria Química, Enginyeria de Mines, Enginyeria de 
Camins, Canals i Ports.

Si es tracta d'un títol obtingut a l'estranger, cal disposar de l'homologació corresponent del Ministeri d'Educació i Ciència.

d) Acreditar el coneixement adequat, oral i escrit, de la llengua catalana, i en concret, amb el nivell de suficiència (nivell 
C) d'acord amb el que estableix l'Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, per la qual es refonen i s'actualitzen els 
títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística o 
Certificat  d'haver  superat  una  prova  de  nivell  igual  o  superior  al  requerit  en  un  procés  de  selecció  convocat  per 
l'Ajuntament de Granollers dins del mateix any o haver participat i obtingut plaça en processos anteriors en què hi hagi  
establerta una prova de català de nivell igual o superior al requerit.

e) Les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran d'acreditar un coneixement adequat de la 
llengua  castellana  de  nivell  superior  o  nivell  C2.  L'acreditació  d'aquest  coneixement  es  realitzarà  mitjançant  la 
presentació d'un dels documents que s'indiquen a continuació:

• Certificat conforme han cursat la primària i/o secundària i/o el batxillerat a l'Estat espanyol.

• Diploma d'espanyol que estableix el RD 1137/2002, de 31 d'octubre, o equivalent, o certificació acadèmica que acrediti 
haver superat totes les proves dirigides a l'obtenció d'aquest diploma.
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• Certificat d'aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les escoles oficials d'idiomes.

Les persones aspirants que no acreditin documentalment els coneixements de llengua castellana 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, la qual es qualificarà d'apte o no apte. L'exercici tindrà caràcter obligatori i eliminatori. L'acreditació del nivell de 
llengua castellana es podrà efectuar fins a la realització de les proves.

f) Posseir la capacitat funcional pel desenvolupament de les tasques i l'exercici de les funcions corresponents al lloc de 
treball.

g) No estar inhabilitat/da per sentència ferma per a l'exercici de les funcions públiques ni haver estat separat/da, per 
resolució disciplinària ferma, del servei de cap administració pública.

h) No trobar-se sotmès/sa en cap de les causes d'incapacitat o incompatibilitat previstes a la legislació vigent.

Base 4a. Presentació de sol·licituds.

Les persones que desitgin prendre part en el procés selectiu han de presentar una sol·licitud al registre general de 
l'Ajuntament de Granollers, Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC), al carrer de Sant Josep, 7 - telèfon: 93 842 66 10, de 
forma personal o bé per mitjà de qualsevol dels mitjans previstos a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del  
procediment administratiu comú de les administracions públiques en el termini dels 20 dies naturals següents a la data 
de publicació del corresponent anunci de les bases i de la convocatòria al DOGC.

Si els dies d'acabament del termini o actuació obligada són festius, les actuacions s'han de fer el dia hàbil següent.

La persona aspirant ha de  fer constar a la sol·licitud que reuneix tots i cadascun dels requisits que s'exigeixen per 
prendre part a la convocatòria i haurà de facilitar en la sol·licitud un telèfon mòbil i una adreça electrònica per tal que 
l'Ajuntament s'hi pugui posar en contacte, si procedeix.

La veracitat de les dades que es fan constar a la sol·licitud és responsabilitat de qui ho signa.

Amb la formalització i presentació de la sol·licitud, la persona aspirant dóna 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.

A la sol·licitud s'hi haurà d'acompanyar la documentació que acrediti el compliment de les condicions previstes a la base 
3a i en concret, la documentació següent:

1. Índex dels documents que s'adjunten.

2. Fotocòpia del  document nacional d'identitat, o del passaport, vigent. En el cas de no ser nacional espanyol/a o de 
qualsevol país de la Unió Europea, caldrà presentar també una fotocòpia del permís de residència vigent.

3.  Fotocòpia  de la  titulació  exigida (Títol  de  llicenciat  o  graduat  universitari),  o  fotocòpia  del  rebut  que acrediti  el 
pagament  dels  drets  d'expedició  del  títol.  Si  la titulació  s'ha obtingut  a l'estranger,  caldrà adjuntar  la  corresponent 
homologació.

4. Fotocòpia del certificat que acrediti el coneixement del nivell C de llengua catalana de conformitat amb el que preveu 
l'Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre.

5. Currículum de la persona aspirant.

6. Justificant d'haver satisfet a l'OAC la quantitat de 31,05 EUR en concepte de drets d'examen.

7. Fotocòpia dels  documents que acrediten els mèrits que la persona aspirant desitgi fer constar per ser valorats pel 
tribunal qualificador de conformitat amb el que preveu la base vuitena. Els mèrits que no s'acreditin documentalment 
dins del termini fixat no seran tinguts en compte pel tribunal i, per tant, no es valoraran.

Tota  la  documentació  caldrà  presentar-la  com a  màxim  fins  al  moment  de  finalització  del  termini  de  presentació 
d'instàncies amb l'excepció del català que podrà acreditar-se fins al dia de la prova. C
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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.

Base 5a. Publicitat.

Es publicarà el  corresponent  anunci  pel  qual  es dóna publicitat  a la  convocatòria  al  Diari  Oficial  de la  Generalitat  
(DOGC) i les bases que regeixen aquest procés selectiu al  Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, així com al 
tauler d'edictes electrònic de l'Ajuntament de Granollers.

La llista  d'aspirants  admesos i  exclosos,  la  composició  del  tribunal  i  les  puntuacions obtingudes per  les persones 
aspirants s'exposen al tauler d'edictes electrònic de l'Ajuntament de Granollers (seuelectronica.granollers.cat/tauler) a 
l'apartat de Recursos Humans.

La publicació dels actes derivats del desenvolupament del procés selectiu al tauler d'edictes electrònic de l'Ajuntament 
de Granollers tenen tots els efectes de notificació als interessats d'acord amb allò que estableix l'article 45.1.b) de la Llei 
39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Base 6a. Llista d'admissió i exclusió al procés selectiu.

Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds s'exposarà al tauler d'edictes electrònic de l'Ajuntament de 
Granollers, en el termini màxim de quinze dies hàbils, l'anunci pel qual es fa pública la llista de persones admeses i  
excloses, amb indicació si la persona aspirant està exempta de fer la prova de llengua catalana.

Es concedirà a les persones interessades un termini de 10 dies naturals a comptar de l'endemà de la publicació del 
corresponent anunci, per tal que puguin formular les reclamacions oportunes i esmenar els defectes que s'hagin produït, 
exclusivament respecte a la sol·licitud, el document identificatiu i l'exempció de la prova de llengua.

Les  possibles  reclamacions  s'han  de  resoldre  en  els  30  dies  següents  a  la  finalització  del  termini  per  a  la  seva 
presentació. Transcorregut aquest termini sense que s'hagi dictat resolució, les reclamacions s'entenen desestimades.

En el cas que no proposés l'exclusió de cap persona aspirant en la mateixa resolució es fixarà el dia, l'hora i el lloc de 
l'inici de les proves que s'hagin de realitzar.

Si  s'accepta  alguna  al·legació,  s'aprovarà  la  llista  definitiva  de  persones  admeses  i  excloses  amb  les  esmenes 
corresponents.  Aquesta  resolució  serà  publicada,  al  tauler  d'edictes  electrònic  de  l'Ajuntament,  i  a  la  pàgina  web 
municipal http://www.granollers.cat/.

Si no es presenten al·legacions o es desestimen per silenci administratiu la llista de persones admeses i excloses es  
considerarà definitivament aprovada i no caldrà publicar-la de nou.

L'admissió al procés selectiu no implica el reconeixement a les persones interessades de la possessió dels requisits 
exigits a les bases.

Base 7a. Tribunal qualificador.

El tribunal qualificador de la selecció estarà format pel president/a i 3 vocals, i un funcionari/ària de la corporació, que 
actuarà com a secretari /ària del tribunal amb els respectius/ves suplents.

Els membres del tribunal els designarà l'alcalde o el/la regidor/a delegat/da en la resolució en què s'aprovi la llista de 
persones admeses i excloses.

El tribunal s'ha d'ajustar als principis d'imparcialitat i professionalitat dels seus membres i es tendirà, així mateix, a la  
paritat entre dona i home.

No en podran formar part el personal d'elecció o de designació política, els/les funcionaris/àries interins/es ni el personal 
eventual.

La pertinença al tribunal serà a títol individual i no se'n podrà exercir la pertinença en representació o per compte de 
ningú.
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Els membres del tribunal hauran de tenir una titulació igual o superior a l'exigida per a l'accés als llocs de treball objecte 
de la convocatòria. En la seva designació s'ha de vetllar pel compliment del principi d'especialitat i idoneïtat respecte al 
lloc a cobrir.

Quan concorrin les circumstàncies previstes en els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015 d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del  
Sector Públic, els membres del tribunal hauran d'abstenir-se d'intervenir i ho hauran de notificar a l'autoritat convocant, i 
els aspirants els podran recusar.

Les decisions es prendran per majoria de vots presents. En cas d'empat, resoldrà el vot de qui actuï com a president/a.

El tribunal podrà disposar d'assessors especialistes, amb veu i sense vot, perquè col·laborin en la selecció d'acord amb 
les necessitats i amb la seva preparació tècnica.

La Junta de personal o Comitè d'empresa designarà un observador sindical amb veu i sense vot, el qual podrà ser 
present durant tot el procés selectiu.

Base 8a. Procediment de selecció: Concurs oposició.

El procediment de selecció consta de 3 fases:

PRIMERA FASE: OPOSICIÓ.

Primer exercici. Coneixement de llengües (de caràcter obligatori i eliminatori).

1. Llengua catalana.

Consisteix en la realització d'una prova de coneixements de llengua catalana, en funció del lloc a proveir i del nivell 
exigit.

Estaran exempts de la realització de la prova de català els/les aspirants que hagin acreditat documentalment tenir el  
nivell exigit de conformitat amb l'establert a la base 2.4 de les presents bases i els que hagin participat i obtingut plaça 
en processos anteriors de selecció de personal per accedir a aquest Ajuntament, en els que hi havia establerta una 
prova de català del mateix nivell o superior, o que hagin superat la citada prova en altres processos de la mateixa oferta 
pública, tot acreditat degudament amb un certificat.

El  tribunal  podrà comptar  amb l'assessorament  d'una o més persones expertes en matèria lingüística que han de 
col·laborar amb la persona nomenada per assessorar al tribunal en la valoració de la prova de coneixements de la 
llengua catalana.

La qualificació d'aquest exercici serà d'APTE/A o NO APTE/A.

2. Llengua castellana.

Només pels/per les aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola.

Consisteix en la realització d'una prova de coneixements de llengua castellana que consistirà en una redacció d'un text  
de 200 paraules, com a mínim, en el termini màxim de 20 minuts i a mantenir una conversa amb membres del tribunal 
durant el termini màxim de 10 minuts.

Estaran exempts de la realització de la prova els/les aspirants que acreditin documentalment estar en possessió del 
nivell exigit de conformitat amb l'establert a la base 2.5 de les presents bases.

La qualificació d'aquest exercici serà d'APTE/A o NO APTE/A.

Segon exercici. Coneixements específics (de caràcter obligatori i eliminatori) - 30 punts.

Constarà de 4 exercicis amb un màxim de 10 punts cadascun excepte el darrer exercici que serà qualificat d'Apte/a o No 
apte/a,  per  la  superació dels  tres primers exercicis  les persones aspirants  hauran  d'obtenir  una  puntuació  igual  o 
superior a cinc punts.
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1. Exercici obligatori i eliminatori que consisteix en un qüestionari tipus test de 40 preguntes del temari annexat a les  
bases.

2. Exercici obligatori i eliminatori que consisteix en el desenvolupament d'un tema del temari de l'annex 2. El tribunal  
escollirà a l'atzar 2 temes, i cada aspirant podrà triar-ne un.

3. Exercici obligatori i eliminatori que consisteix en el desenvolupament d'un cas pràctic relacionat amb el temari de 
l'annex 2. L'aspirant podrà triar un dels dos temes proposats pel tribunal.

4. Exercici obligatori i eliminatori que consisteix en la realització d'un prova de coneixements de l'anglès, equiparable al 
nivell B2 del Marc Europeu Comú de Referència per a les llegües. Aquells aspirants que acreditin un coneixement igual 
o superior al nivell B2 de la llengua anglesa no caldrà que realitzin aquest exercici.

SEGONA FASE: CONCURS.

1. Experiència professional. Màxim 5 punts.

Els mèrits es valoraran d'acord amb el següent barem:

a) Capacitat i experiència demostrada de l'activitat professional en el sector públic o en l'empresa privada.

• Per cada mes complert a l'administració local i  els seus organismes desenvolupant funcions anàlogues al lloc de 
treball, a raó de0,5 punts per any treballat, les fraccions d'any es valoraran proporcionalment, amb un màxim de 4 punts.

• Per cada mes complert a l'administració local i els seus organismes autònoms, a raó d'0,25 punt per any treballat, les  
fraccions d'any es valoraran proporcionalment, amb un màxim de 2 punts.

• Per cada mes complert en l'empresa privada en tasques anàlogues al lloc de treball, a raó de 0,10 punts per any  
treballat, les fraccions d'any es valoraran proporcionalment, amb un màxim de 2 punts.

L'experiència professional s'acredita mitjançant l'Informe actualitzat de vida laboral emès per la Tresoreria General de la 
Seguretat Social. A més a més caldrà aportar una còpia del contracte laboral i/o del nomenament o qualsevol altre mitjà 
que acrediti la naturalesa dels serveis prestats i categoria laboral o grup, amb indicació de l'inici i fi de la prestació de 
serveis.

No es tindrà en compte l'experiència professional que no s'acrediti d'acord amb aquestes consideracions.

2. Formació. Màxim 5 punts.

La formació s'acreditarà mitjançant l'aportació del certificat de l'acció formativa emès per l'organisme públic o privat 
corresponent  amb indicació de  les hores lectives.  Per  aquells  certificats  on no s'especifiquin  les hores lectives es 
valorarà amb la puntuació mínima.

De les accions formatives de similar contingut temàtic, encara que siguin edicions diferents, es valora únicament la que 
meriti més.

No es valoraran els cursos o estudis que formen part de carreres o titulacions presentades com a mèrit, ni els cursos de 
preparació per a l'obtenció dels certificats. Només es computen els cursos que tinguin una antiguitat inferior a 10 anys, 
llevat dels postgraus i mestratges. L'òrgan tècnic de valoració podrà valorar la idoneïtat dels coneixements acreditats.

2.1. Titulació de formació, que estiguin relacionades amb l'àmbit de treball objecte d'aquesta convocatòria, sempre que 
no sigui l'aportada per la persona aspirant com a titulació exigida a la base tercera, ni les de nivell inferior necessàries  
per aconseguir-les, fins a 2,5 punts a raó de:

• Carrera universitària: 1,5 punts.

• Màsters universitaris: 1 punt.

• Postgraus universitaris: 0,5 punts.
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La titulació  s'acreditarà mitjançant  l'aportació  de la  corresponent  fotocòpia de la titulació o fotocòpia del  rebut que 
acrediti el pagament dels drets d'expedició del títol.

2.2.  Cursos, jornades i seminaris de formació, reciclatge i perfeccionament,  fins a 1,5 punts. Es valoren només les 
activitats de formació que tinguin relació directa amb les funcions del lloc a proveir, d'acord amb el barem següent:

Certificat d'assistència Certificat d'aprofitament
0 - 45 hores 0,1 0,2
46 - 90 hores 0,2 0,4
91 o + hores 0,4 0,8

2.3. Cursos de formació de tecnologies d'informació i comunicació, d'acord amb el barem següent i fins a 0,3 punts:

a) Certificats ACTIC d'acord amb:

• 0,10 punts pel Nivell bàsic.

• 0,20 punts pel Nivell mig.

• 0,30 punt pel Nivell avançat.

b) Cursos d'informàtica a raó de 0,10 punts per curs.

2.4. Nivell d'anglès, fins a 0,7 punts, només es valoraran els certificats emesos d'acord amb el marc europeu comú de 
referència per a les llengües, a excepció dels certificats presentats com a requisits a la convocatòria a raó de:

• C1: 0,4 punts.

• C2 o superiors: 0,7 punts.

3. Altres mèrits. Màxim 1 punt.

Altres mèrits a considerar pel tribunal, fins a 1 punt.

TERCERA FASE: ENTREVISTA PERSONAL (de caràcter obligatori i no eliminatori) – 4 punts.

Consisteix en la realització d'una entrevista per valorar les competències i les habilitats de l'aspirant en relació amb el 
lloc de treball i es podrà estendre a la comprovació dels mèrits al·legats. La valoració serà de 0 a 4 punts. L'aspirant que 
no s'hi presenti serà exclòs/a del procés selectiu.

Serà convocat a entrevista l'aspirant amb millor puntuació del resultat final del procés, així com els restants, seguint 
l'ordre de puntuació de major a menor, en els que la diferència de puntuació respecte la del primer sigui inferior a 4  
punts.

Base 9a. Relació d'aprovats i proposta de nomenament.

Un cop finalitzat  el  procés selectiu  el  tribunal  exposarà al  tauler  electrònic  d'edictes i  anuncis  de l'Ajuntament  els 
resultats globals i la llista definitiva de persones aprovades en una relació ordenada segons la puntuació total obtinguda, 
i elevarà a l'Alcalde la proposta de nomenament a favor de l'aspirant que hagi obtingut la major puntuació.

El tribunal no pot declarar que ha superat les proves selectives un nombre superior d'aspirants al de les places objecte 
de la convocatòria.

Les persones que,  tot  i  haver  superat  les proves de les fases d'oposició  i  concurs no siguin proposades  per  ser  
nomenades, s'incorporen a una borsa de treball que l'Ajuntament de Granollers utilitzarà per a nomenaments d'interinitat 
per cobrir les vacants que es puguin produir en la mateixa escala i subescala, per substituir empleats/des amb dret a 
reserva de lloc de treball o per atendre necessitats urgents.
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La vigència d'aquestes bases serà de 5 anys a comptar  des de la data de la  publicació al  taulell  d'anuncis  de la 
Corporació de la resolució que aprovi la relació definitiva en l'ordre establert d'acord amb la proposta efectuada pel 
Tribunal. Exhaurida la seva vigència, els aspirants inclosos decauran en tots els seus drets derivats de la superació del  
procés de selecció, llevat que per part de l'Ajuntament de Granollers es convoqui la selecció permanent d'una plaça de 
tècnic superior en economia que acordi aprovar una nova borsa de treball amb les persones aspirants que hagin aprovat 
però no hagin estat seleccionades o es convoqui una nova borsa de treball.

Base 10a. Funcionament de la borsa de treball.

En el moment que hi hagi una substitució, s'oferirà als aspirants la contractació o nomenament per rigorós ordre de 
puntuació de la borsa i es procedirà de la forma següent:

Primer.  El servei de Recursos Humans intentarà contactar amb la persona candidata, telefònicament un màxim de 3 
vegades i mitjançant la tramesa d'un correu electrònic.

Correspon als aspirants l'obligació de facilitar i actualitzar en tot moment l'adreça de correu electrònic i els números de 
contacte telefònic adequats.

En el cas de no poder-hi contactar, el candidat o candidata mantindrà la seva posició a la borsa per ulteriors necessitats 
i es contactarà amb la persona següent de la llista.

Segon. Si la persona aspirant proposada no acceptés la proposta de contracte o nomenament podrà ser contractada o 
nomenada la persona que ocupi el lloc immediatament següent de la llista, i així successivament.

La persona que no accepti la proposta de contracte o nomenament mantindrà la seva posició a la borsa per ulteriors  
necessitats.

Tercer. Les persones que s'hagin de contractar o nomenar hauran de presentar al servei de Recursos Humans, quan 
siguin convocades, els documents acreditatius dels requisits que s'exigeixen a la base segona de les presents bases i 
que es detallen a continuació, els quals hauran de presentar mitjançant original o còpia compulsada:

a) Número d'Identificació Fiscal (NIF). En el cas de nacionals membres d'altres estats de la Unió Europea o d'aquells  
Estats en què sigui d'aplicació la lliure circulació de treballadors/es, fotocòpia compulsada del document que acrediti la 
seva nacionalitat.

b) Títol acadèmic.

c) Declaració jurada o promesa de no haver estat inhabilitat/da per a l'exercici de les funcions públiques, ni haver estat  
separat/da, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol administració pública.

d) Declaració referida a la normativa reguladora de règim d'incompatibilitats.

Si  la  persona  aspirant  proposada  no  presenta  la  documentació  indicada  o  no  compareix  a  l'inici  del  contracte  o 
nomenament, de forma injustificada i per causes imputables exclusivament a ella, perdrà tots els drets que es puguin 
derivar de la seva participació a aquesta convocatòria i deixarà de formar part de la borsa de treball, sens perjudici de la 
responsabilitat en què pugui haver incorregut i de les actuacions que puguin recaure sobre seu.

Quart. En el cas que sorgeixi una nova necessitat de contractar temporalment o una nova vacant a l'Ajuntament de  
Granollers  que  millori  les  condicions  de  treball  de  les  persones  que  estiguin  en  aquell  moment  contractades  o 
nomenades,  se'ls  hi  oferirà la  nova contractació o nomenament,  respectant  l'ordre de puntuació.  En el  cas que la 
refusés, el candidat o candidata mantindrà la seva posició a la borsa per ulteriors necessitats i es contactarà amb la 
persona següent de la llista.

Cinquè. En el cas que sorgeixi una nova substitució vinculada al mateix lloc de treball al què estigui adscrita la persona 
contractada o nomenada per l'Ajuntament de Granollers, la persona contractada tindrà preferència per ocupar de forma 
temporal aquest lloc de treball i se li oferirà la nova contractació o nomenament. En el cas que la refusés, el candidat o  
candidata mantindrà la seva posició a la borsa per ulteriors necessitats i es contactarà amb els candidats d'acord amb 
l'orde de puntuació.

Sisè. Si durant el contracte o nomenament la persona presenta la renúncia voluntària, passarà a ocupar el darrer lloc de 
la borsa de treball.
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Setè. Quan la persona aspirant finalitzi el contracte o nomenament mantindrà la seva posició a la borsa de treball.

Vuitè. En els casos en què en finalitzar, hi hagi un informe negatiu de la persona responsable del servei on hagi estat  
destinada, la persona aspirant deixarà de formar part de la borsa de treball.

Base 11a. Contractació. Període de prova.

Exhaurit el període de presentació de documents, es subscriurà el contracte laboral o nomenament amb l'aspirant que 
hagi  proposat  l'òrgan  de  selecció  i  que  hagi  presentat  la  documentació  pertinent.  Un  cop  l'aspirant  hagi  estat 
contractat/ada haurà d'incorporar-se al servei de la corporació quan sigui requerit/ida.

El contracte o nomenament preveurà un període de prova pel personal de nou ingrés que es fixa en sis mesos i té la 
consideració de fase final del procés selectiu.

Durant  aquest  període l'aspirant exerceix  la  seva  tasca sota  la  tutoria  o  la  supervisió  del/  de  la  cap  de  la  unitat  
administrativa a la qual sigui destinat/ada, qui vetllarà perquè l'aspirant adquireixi la formació pràctica que demana el lloc 
de treball i assumeixi progressivament les funcions que li han de correspondre.

Base 12a. Incidències. Règim d'impugnacions.

Mentre  estigui  constituït,  el  tribunal  qualificador  està  facultat  per  resoldre  els  dubtes  que  sorgeixin  en  l'aplicació 
d'aquestes bases i podrà adoptar els acords que corresponguin en tots els supòsits no previstos en elles per tal de 
facilitar  el  desenvolupament normal del procés selectiu,  els quals podran ser objecte de recurs d'alçada davant de 
l'Alcaldia, en el termini màxim d'un mes a comptar des de l'endemà a la data de la seva notificació o publicació. Abans  
de la constitució del  tribunal  i  després que aquest hagi  efectuat la seva proposta,  aquesta facultat  correspondrà a 
l'Alcaldia.

Les bases presents i la convocatòria podran ser impugnades de conformitat amb allò que estableix la Llei 39/2015, d'1 
d'octubre de 2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Contra la convocatòria i les seves bases, que esgoten la via administrativa, els interessats podran interposar recurs de 
reposició en el termini d'un mes davant l'Alcaldia, previ al recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos 
davant el Jutjat Contenciós Administratiu corresponent o, a la seva elecció, el que correspongui al seu domicili a partir  
de l'endemà al de publicació del seu anunci en el Butlletí Oficial de la Província.

Base 13a. Dret supletori.

En tot allò no previst en les bases s'ha de procedir segons el que determini el Text Refós 5/2015 de la Llei de l'Estatut 
Bàsic de l'Empleat Públic, la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les 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, 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 legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats 
textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, el Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el 
Reglament del personal al servei de les entitats locals, el Reial decret 462/2002, de 24 de maig, d'indemnitzacions per 
raó  del  servei,  la  Llei  39/2015,  d'1  d'octubre  de  2015,  del  procediment  administratiu  comú de  les administracions 
públiques.

ANNEX 1. TEMARI GENERAL.

1. La Constitució espanyola de 1978: estructura, contingut i principis. Els drets fonamentals i les llibertats públiques. El 
Tribunal Constitucional: composició i competències. Processos. El valor de les sentències del Tribunal Constitucional.

2. La potestat legislativa. La delegació legislativa a favor del govern. La iniciativa legislativa. Les lleis orgàniques. Les 
lleis ordinàries. Les lleis marc. Les lleis d'harmonització. El poder judicial: funcions i principis. L'organització judicial. El  
Consell General de Poder Judicial. El Ministeri Fiscal. El Tribunal Suprem. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

3.  Les  comunitats  autònomes.  Constitució  i  competències.  Relacions  entre  l'Estat  i  les  comunitats  autònomes: 
coordinació  i  control.  Els  estatuts  d'autonomia  de  les  comunitats  autònomes:  naturalesa  jurídica  i  contingut.  La 
distribució de competències. Tipologia competencial. Les comunitats autònomes amb dues llengües oficials.
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4. L'Administració local. Ens que la integren. La Llei de bases del règim local. La regulació del règim local a Catalunya.  
El  municipi.  Òrgans de representació política i  la seva designació.  Línies generals de l'organització i  competències 
municipals. Els règims municipals especials. L'organització comarcal de Catalunya. La vegueria.

5. La Unió Europea i el dret comunitari. Les institucions comunitàries. La Comissió. El Consell. El Parlament Europeu. El 
Tribunal de Justícia. El Tribunal de Comptes.

6. Característiques de l'ordenament jurídic comunitari. Les fonts del dret comunitari. Tractats. Reglaments. Directrius.

7. L'Estatut d'autonomia de Catalunya de 2006: estructura i contingut. Drets i deures de la ciutadania. Principis rectors. 
Garanties dels drets estatutaris. Competències de la Generalitat de Catalunya: tipologia. Relacions de la Generalitat 
amb l'Estat, amb altres comunitats autònomes i amb la Unió Europea. L'acció exterior de la Generalitat.

8.  Les institucions de  la  Generalitat  de Catalunya:  el  Parlament,  el  President,  el  Govern,  el  Consell  de Garanties 
Estatutàries, el Síndic de Greuges, la Sindicatura de Comptes i el Consell de l'Audiovisual.

9. El municipi: concepte. Organització municipal. Competències i funcionament.

10. El municipi:  elements,  el  terme municipal.  La població,  l'empadronament.  Drets i  deures dels veïns. Autonomia 
municipal i tutela.

11. Funcionament òrgans col·legiats: convocatòria i ordre del dia: Actes i certificacions dels acords.

12. Ordenances i reglaments de les entitats locals. Classes, procediment d'elaboració i aprovació.

13. L'acte administratiu.  Elements.  Motivació i  forma. Eficàcia de l'acte administratiu:  notificació i  publicació.  Silenci 
administratiu i els actes presumptes. Invalidesa dels actes: nuls i anul·lables.

14. Procediment administratiu. Fases. Terminis. Col·laboració i compareixença de ciutadans i ciutadanes.

15. Revisió dels actes administratius. Revisió d'ofici. Recursos administratius: concepte i classes. Recurs contenciós 
administratiu: concepte. Responsabilitat de les administracions públiques.

16.  La contractació  pública.  Àmbit  subjectiu  d'aplicació de la normativa en matèria de contractes del  sector públic. 
Negocis  i  contractes  exclosos.  Tipus  de  contractes:  contracte  d'obres,  contracte  de  concessió  d'obres  públiques, 
contracte de gestió de serveis públics, contracte de subministrament, contracte de serveis, contracte de col·laboració 
entre  el  sector  públic  i  el  sector  privat,  contractes  mixtos  i  contractes  subjectes  a  una  regulació  harmonitzada. 
Contractes administratius i contractes privats.

17. Configuració general de la contractació del sector públic i elements estructurals dels contractes. El règim especial de 
revisió dels actes en matèria de contractació i mitjans alternatius. Preparació dels contractes. Selecció del contractista i 
adjudicació dels contractes. Efectes, compliment i extinció dels contractes administratius. Organització administrativa per 
a la gestió de la contractació.

18. Hisendes locals: classificació dels ingressos. Ordenances fiscals: els pressupostos locals: la despesa pública local.

19. Hisendes locals: Impostos municipals, taxes, contribucions especials i preus públics.

20. El dret urbanístic de Catalunya. El règim urbanístic del sòl. El planejament. Execució del planejament.

ANNEX 2. TEMARI ESPECÍFIC.

1. Directiva marc de l'aigua.

2. Decret 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya.

3. Reial Decret 1620/2007, pel que s'estableix el règim jurídic de la reutilització de les aigües depurades.

4. Ordenança municipal per l'estalvi d'aigua de Granollers.
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5. Context general de la reutilització d'aigües a Catalunya, Espanya i Europa.

6. Usos públics de l'aigua reutilitzada pel reg d'espais verds i neteja. L'aprofitament privat de l'aigua reutilitzada cap a 
l'agricultura i la industria.

7.  Tramitació  dels  procediments  administratius  de  concessió  d'aigües  depurades.  Seguiment  de  l'aplicació  de  la 
concessió d'aigües depurades.

8. Construcció i maneig d'aiguamolls de tractament terciari d'aigües. L'aiguamoll de Can Cabanyes: característiques, 
funcionament i gestió des del punt de vista del gestor d'aigües.

9. Disseny d'estacions regeneradores d'aigua per a usos municipals. Programa de gestió i manteniment de la planta 
d'aigua regenerada.

10.  La  qualitat  fisicoquímica  i  microbiològica  de  les  aigües  depurades.  Avaluació  de  resultats  analítics  i  mesures 
d'actuació.

11. L'eliminació de contaminants emergents en llacunes de tractament terciari i sistemes de regeneració.

12. Sistemes de desinfecció i filtració d'aigües en sistemes de regeneració.

13. Els plans d'autocontrol de qualitat i consum d'aigües regenerades.

14. Disseny, gestió i manteniment de xarxes d'impulsió i distribució d'aigües regenerades.

15.  La producció d'aigua regenerada:  el  sistema des de l'estació  depuradora d'aigües  residuals fins a l'estació de 
regeneració d'aigua.

16. Avaluació, mesures i control dels riscos potencials de l'aigua regenerada.

17. La utilització d'aigües freàtiques en usos municipals.

18. Procediments de tramitació de la comunicació d'aprofitament d'aigües subterrànies.

19. Procediments de tramitació de la concessió d'aigües subterrànies.

20. Els plans d'autocontrol de l'aprofitament i qualitat de les aigües subterrànies.

21. Tècniques de caracterització de les aigües del subsòl: aforaments i seguiments analítics.

22. Aprofitament dels pous i mines municipals en la xarxa d'aigües no potables municipal.

23. La participació en projectes europeus de medi ambient I: estratègies per a la captació de projectes, la confecció del 
consorci de socis, la preparació del projecte i la definició del pressupost.

24. La participació en projectes europeus de medi ambient II: l'aprovació del projecte, el pla de treball, la realització de 
les tasques tècniques, el suport al seguiment financer, la comunicació interna i externa del projecte, la justificació parcial 
i final.

25. L'organització de seminaris i congressos de projectes europeus i l'organització de jornades tècniques per a la difusió 
local.

26. Oportunitats del programa LIFE per projectes ambientals d'àmbit local.

27. Oportunitats del programa INTERREG per projectes ambientals d'àmbit local.

28. Altres programes de la UE pel finançament de projectes de medi natural:  MED, POCTEFA, Euroregió Pirineus-
Mediterrània, Horizon 2020...

29. Decret 328/1992 pel qual s'aprova el Pla d'Espais d'Interès Natural. C
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30. Normes urbanístiques del pla especial de protecció i gestió del patrimoni natural de Granollers.

31. Els elements del medi natural de Granollers I: els espais naturals d'interès municipal, els elements botànics d'interès 
municipal i la xarxa bàsica de camins rurals i veïnals.

32. Les directrius de conservació i gestió del paisatge dels espais naturals de Granollers.

33. Les àrees limitades per a la protecció de la fauna establertes com a refugi de fauna salvatge i zona de seguretat a la 
llei de caça 1/1970.

34. Les figures de protecció legal del riu Congost davant la caça i la pesca.

35. Els rius al seu pas per zones urbanes: característiques, problemàtiques i models de gestió.

36. Criteris tècnics per a la millora de les comportaments hidràulics dels rius i rieres urbanes i periurbanes.

37. Accions de millora de la connectivitat longitudinal i transversal dels rius.

38. Mesures de gestió per a la naturalització d'espais fluvials.

39. Protecció i recuperació de la vegetació de ribera: gestió i actuacions.

40. Les espècies exòtiques invasores dels espais fluvials: reconeixement, control i eradicació.

41. Criteris tècnics pel desenvolupament de treballs de preservació i manteniment dels rius.

42.  Accions  específiques  de  recreació  d'hàbitats  per  potenciar  les  poblacions  de  vertebrats  dels  àmbits  fluvials  i  
agroforestals.

43. La inundabilitat del riu Congost al seu pas per Granollers.

44. La protecció del riu Congost dins de la Xarxa Natura 2000.

45. Característiques de la vegetació de ribera del riu Congost en el seu tram granollerí.

46.  Disseny i  seguiment de censos de fauna de les comunitats de ribera. Les poblacions de fauna del Congost a 
Granollers.

47. Seguiment de l'estat ecològic de les masses d'aigua.

48. La planificació de mostrejos d'aigües superficials. Avaluació dels paràmetres bàsics de qualitat d'aigües superficials. 
Els principals índexs de qualitat d'aigües.

49. El control de la qualitat de les aigües del riu Congost.

50. Disseny i execució de campanyes de seguiment de la qualitat de les aigües de zones humides.

51. Els ajuts  per a la restauració fluvial  d'espais fluvials:  oportunitats  de subvenció,  memòria tècniques i  projectes 
d'obres fluvials, tramitació i justificació.

52. La recuperació social del riu Congost: accions de rehabilitació, usos i gestió.

53. La planificació territorial de prevenció d'incendis forestals. Les línies de suport en matèria d'incendis forestals als 
municipis. L'execució dels plans de prevenció d'incendis forestals al municipis.

54. El Pla municipal de prevenció d'incendis forestals.

55. L'ADF Montseny - Congost: composició, funcionament i tasques.
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56. El manteniment de la xarxa bàsica de camins de prevenció d'incendis forestals: arranjaments de seccions de servei i 
voreres.

57. La gestió forestal de bosquines periurbanes. Directrius de gestió dels espais forestals.

58. Confecció d'itineraris de descoberta del patrimoni natural: traçat, senyalització i difusió.

59. Les rutes del medi natural de Granollers que discorren el parc fluvial del riu Congost i els camins de la Serra de  
Llevant i Ponent.

60. La custòdia del territori com a eina de preservació del medi. La Xarxa de Custòdia del Territori: organització i missió. 
Rols de les entitats locals en la custòdia del territori.

61.  Els sistemes d'informació geogràfica per a l'estudi  del  territori.  El  SIG municipal.  La plataforma SITMUN de la  
Diputació de Barcelona.

62. Els grans espais verds urbans: valor paisatgístic, afavoriment de la biodiversitat i gestió eficient de l'aigua.

63. Els projectes participatius de medi natural: el calendari verd, els amics dels arbres, els voluntaris forestals i l'anella 
verda de Can Cabanyes.

64. El paisatge periurbà de Granollers: característiques i metodologies d'anàlisi.

65. La Implantació d'un sistema de Gestió Ambiental ISO 14.001 i EMAS en l'àmbit municipal.

66. La declaració ambiental del Sistema de Gestió Ambiental implantat a l'Ajuntament de Granollers.

67.  Anàlisi  Ambiental  de  les  dependències  municipals.  La  certificació  de  les  mateixes  per  un  sistema  de  gestió 
ambiental. El cas de les 6 dependències municipals certificades pel reglament EMAS.

68. El Consell assessor de Medi Ambient.

69. L'educació ambiental  en el pol ambiental de Can Cabanyes: l'estació depuradora,  la planta de compostatge, el 
centre d'educació ambiental, els boscos i zones humides de Can Cabanyes i el riu Congost.

70.  El  treball  en xarxa d'un ajuntament  en matèria  de medi natural  i  aigua: la  Xarxa de ciutats  i  pobles cap a la 
sostenibilitat, la Red Biodiversidad, la Xarxa de Custodia del Territori, el Consorci per a la defensa de la Conca del 
Besòs.

Segon.-  Publicar les bases i l'anunci de la convocatòria del procés de selecció al  Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona i al tauler d'edictes de l'Ajuntament de Granollers."

El termini d'admissió de sol·licituds per participar en el procés de selecció és de vint dies naturals comptats a partir de 
l'endemà de la data de publicació d'aquest anunci al BOP.

Granollers, 27 d'octubre de 2016
La secretària general, Catalina Victory Molné
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