
ANUNCI

De conformitat amb el que disposa l’ar�cle 76 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el

Reglament del personal al servei de les en�tats locals, es fa públic que en sessió de la Junta de Govern

Local, de 21 de març de 2017, s’han aprovat les bases i la convocatòria que han de regir el procés de se-

lecció  5/2017 per la provisió de forma interina d'una plaça d'oficial de manteniment, grup de classifica-

ció C2, de la plan�lla de personal funcionari de l'Ajuntament de Granollers, mitjançant el procediment

de concurs oposició lliure i cons�tució d'una borsa de treball.

Les  bases  es  poden  consultar  a  la  Seu  electrònica  de  l’Ajuntament  de  Granollers

seuelectronica.granollers.cat  (tauler  d’edictes  electrònic/  apartat  de  Convocatòries  de  selecció).  Els

següents anuncis referits a aquest procés selec�u es faran públics pels mateixos mitjans. 

El  termini  d’admissió  de sol·licituds per  par�cipar  en  el  procés  de selecció  és  de vint  dies  naturals

comptats a par�r de l'endemà de la data de publicació d'aquest anunci al BOPB. 

La part disposi�va de la proposta es transcriu literalment a con�nuació: 

Primer.- Aprovar les bases i la convocatòria del procés de selecció 5/2017 per la provisió de forma interi-

na d'una plaça d'oficial de manteniment, grup de classificació C2, de la plan�lla de personal funcionari

de l'Ajuntament de Granollers, mitjançant el procediment de concurs oposició lliure i cons�tució d'una

borsa de treball que es transcriuen:

BASES REGULADORES DEL PROCÉS SELECTIU 5/2017 PER LA PROVISIÓ DE FORMA INTERINA D’UNA
PLAÇA D’OFICIAL DE MANTENIMENT,  GRUP DE CLASSIFICACIÓ C2,  DE LA PLANTILLA DE PERSONAL
FUNCIONARI  DE  L’AJUNTAMENT  DE  GRANOLLERS,  MITJANÇANT  EL  PROCEDIMENT  DE  CONCURS
OPOSICIÓ LLIURE I CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL

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 temporal d’una plaça vacant d'oficial de manteniment, grup de classificació C2,

de la plan�lla de personal funcionari d’aquesta corporació, segons l'ar�cle 76 i 77 del Text Refós 5/2015

de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic i la cons�tució d'una borsa de treball per a nomenaments

d'interinitat per cobrir les vacants que es puguin produir en la mateixa escala i subescala, per subs�tuir

empleats/des amb dret a reserva de lloc de treball o per atendre necessitats urgents. 

Base 2a. Lloc de treball. Funcions

La jornada de treball és a temps complert, de ma�ns o tardes, de manera rotatòria. 

Funcions:

· Dur a terme el manteniment de les instal·lacions espor�ves fent les reparacions que es 

requereixin per al seu manteniment (a les pistes, camps, sales, ves�dors, lavabos, etc.).



· Realitzar els treballs de jardineria necessaris per a la conservació i neteja dels espais ajardinats 

de les zones espor�ves, això és: regar, plantar, treure herbes, aplicar productes fitosanitaris,  

desbrossar, podar, etc., si es dóna el cas. 

· Obrir i tancar les instal·lacions espor�ves, controlant els horaris d’entrenament i l’enllumenat.

· Vetllar per l’accés i l’ús adequat de les instal·lacions espor�ves, així com supervisar la bona  

marxa dels actes espor�us

· Controlar les existències de productes i materials de neteja necessaris.

· Atendre al públic personalment i telefònicament resolent aquelles qües�ons per les que està  

facultat/ada.

· Fer complir la norma�va de les instal·lacions.

· Col·laborar en la preparació i adequació de les instal·lacions espor�ves pels actes fes�us que  

l’Ajuntament vulgui realitzar-hi.

· Vetllar per la seguretat i  salut en el  seu lloc de treball,  u�litzant  adequadament els  equips  

relacionats amb la seva ac�vitat, d'acord amb els procediments establerts i la norma�va vigent 

en matèria de prevenció de riscos laborals.

· Adoptar en el tractament de dades de caràcter personal les mesures d’índole tècnica i 

organitza�va  establertes  per  la  Corporació  i  acomplir  la  norma�va  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  subsis�rà  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 selec�u, 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 ra�ficats 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 es�guin separats de dret, així com els seus descendents i els del seu cònjuge, sempre

que  no  es�guin  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 Ktol de graduat o graduada en educació secundària, graduat o graduada

escolar,  tècnic  o  tècnica  corresponent  a  cicles  forma�us  de  grau  mitjà,  tècnic  o  tècnica  auxiliar

corresponent a formació professional de primer grau o un altre equivalent o superior.

Si es tracta d’un Ktol ob�ngut 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 A2
d’acord  amb  el  que  estableix  l'Ordre  VCP/491/2009,  de  12  de  novembre,  per  la  qual  es  refonen  i

s'actualitzen els Ktols, diplomes i cer�ficats equivalents als cer�ficats de coneixements de català de la

Secretaria  de Polí�ca Lingüís�ca  o Cer�ficat  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

par�cipat i ob�ngut 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 �nguin 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 con�nuació:

· Cer�ficat 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 

cer�ficació acadèmica que acredi� haver superat totes les proves dirigides a l’obtenció 

d’aquest diploma.

· Cer�ficat d’ap�tud en espanyol per a estrangers expedit per les escoles oficials d’idiomes.

Les persones aspirants que no acredi�n documentalment els coneixements de llengua castellana hauran

de realitzar un exercici que consis�rà 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 �ndrà caràcter

obligatori i eliminatori. L’acreditació del nivell de llengua castellana es podrà efectuar fins a la realització

de les proves.

f) Carnet de conduir �pus B. 

g)  Posseir  la  capacitat  funcional  pel  desenvolupament  de  les  tasques  i  l'exercici  de  les  funcions

corresponents al lloc de treball.

h) 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.

i) No trobar-se sotmès/sa en cap de les causes d’incapacitat o incompa�bilitat previstes a la legislació

vigent.

Base 4a. Presentació de sol·licituds

Les persones que desitgin prendre part en el procés selec�u 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’ar�cle

16.4  de  la  Llei  39/2015,  d’1  d’octubre,  del  procediment  administra�u  comú  de  les  administracions

públiques en el termini dels 20 dies naturals següents a la data de publicació del corresponent anunci i
de la convocatòria al BOP.



Si els dies d’acabament del termini o actuació obligada són fes�us, 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 consen>ment 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 selec�u, d'acord amb la norma�va vigent.

En el cas que la presentació de la sol.licitud es faci per correu administra�u, caldrà enviar un correu

electrònic a  rh@ajuntament.granollers.cat comunicant aquest fet, amb una indicació de la data en

què s’ha tramitat la sol.licitud. 

A la sol·licitud s’hi haurà d'acompanyar la documentació següent per tal de ser escanejada:

1. Document nacional d'iden>tat, o del passaport, vigent. En el cas de no ser nacional espanyol/a o

de qualsevol país de la Unió Europea, caldrà presentar també el permís de residència vigent.

2. Titulació mínima exigida a la base tercera, o rebut que acredi� el pagament dels drets d'expedició

del Ktol. Si la �tulació s'ha ob�ngut a l'estranger, caldrà adjuntar la corresponent homologació.

3. Cer�ficat que acredi� el coneixement del nivell A2 de llengua catalana de conformitat amb el que

preveu l'Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre.

4. Carnet de conduir >pus B.

5. Jus�ficant d'haver sa�sfet a l'OAC la quan�tat de 22,40 euros en concepte de drets d'examen.

Tots aquells mèrits avaluables d’acord amb el barem establert a la fase segona (concurs de mèrits) NO
s’han d’adjuntar a la sol·licitud, en tant que només els han de presentar aquells aspirants que hagin
superat la primera fase d’aquest procés selec>u i en el termini i forma establerts a l’apartat abans
esmentat. Juntament amb els mèrits caldrà presentar el currículum de la persona aspirant. 

Base 5a. Publicitat

Es publicarà al  tauler  d’edictes  electrònic  de l’Ajuntament  de Granollers  i  al  ButlleK Oficial  de la

Província de Barcelona (BOPB) el corresponent anunci pel qual es dóna publicitat a la convocatòria i

les bases que regeixen aquest procés selec�u. 

La llista d'aspirants admesos i exclosos, la composició del tribunal i les puntuacions ob�ngudes 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 selec�u al tauler d’edictes electrònic

de l’Ajuntament de Granollers tenen tots els efectes de no�ficació als interessats d'acord amb allò que

estableix l'ar�cle 45.1. b) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administra�u comú de les

administracions públiques.

Base 6a. Llista d’admissió i exclusió al procés selec>u. 

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 d'un mes, 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 hàbils 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  iden�fica�u  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 deses�mades.

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  defini�va  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 hQp://www.granollers.cat/.

Si no es presenten al·legacions o es deses�men per silenci administra�u la llista de persones admeses i

excloses es considerarà defini�vament aprovada i no caldrà publicar-la de nou.

L'admissió al procés selec�u 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 respec�us/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 polí�ca,  els/les  funcionaris/àries

interins/es ni el personal eventual.

La per�nença al tribunal serà a Ktol individual i no se’n podrà exercir la per�nença en representació o

per compte de ningú.

Els membres del tribunal hauran de tenir una �tulació 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 ar�cles 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 no�ficar 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 selec�u.

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)

· 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 3a de les presents bases

i els que hagin par�cipat i ob�ngut 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 cer�ficat.

El tribunal podrà comptar amb l’assessorament d’una o més persones expertes en matèria lingüís�ca

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.

· Llengua castellana

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

Consisteix en la realització d’una prova de coneixements de llengua castellana que consis�rà 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 acredi�n documentalment estar en

possessió del nivell exigit de conformitat amb l’establert a la base 3a de les presents bases.

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

Segon exercici. Prova d'ap>tuds (de caràcter obligatori i eliminatori) – màxim 25 punts

Prova obligatòria i eliminatòria per a totes les persones aspirants que consis�rà en la realització de, com

a màxim, un total de 4 exercicis de �pus tèoric i  pràc�c proposats pel tribunal i relacionats amb les

funcions del lloc de treball a cobrir, d'acord amb la base segona d'aquesta convocatòria.  

La prova serà qualificada fins a un màxim de 25 punts. Per superar aquesta prova caldrà obtenir una

puntuació mínima de 12,5 punts. 

Tercer exercici. Prova de coneixements informà>cs (de caràcter obligatori i eliminatori) - màxim de 5
punts

Prova obligatòria i eliminatòria per a totes les persones aspirants que consis�rà en la realització d’una

prova pràc�ca en suport informà�c per tal d’acreditar els coneixements en ofimà�ca. 

L’exercici  serà  qualificat  fins a  un màxim de 5  punts.  Per  superar  aquesta  prova caldrà obtenir  una

puntuació mínima de 2,5 punts. 

SEGONA FASE: CONCURS (màxim 15 punts)

1. Experiència professional. Màxim 7 punts

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

a)  Capacitat  i  experiència  demostrada  de  l’ac�vitat  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 de 0,5 punts per any treballat, les fraccions d’any es 

valoraran proporcionalment, amb un màxim de 7 punts.



· Per  cada mes complert  en l’empresa privada en tasques anàlogues al  lloc  de treball,  a raó  

de 0,20 punts  per any treballat,  les fraccions d’any es valoraran proporcionalment,  amb un  

màxim de 5 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  acredi�  la  naturalesa dels  serveis  prestats  i  categoria

laboral o grup, amb indicació de l’inici i fi de la prestació de serveis.

No es �ndrà en compte l’experiència professional que no s’acredi� d’acord amb aquestes consideracions.

2. Formació. Màxim 5 punts

La formació s'acreditarà mitjançant l’aportació del cer�ficat de l'acció forma�va emès per l'organisme

públic  o  privat  corresponent  amb  indicació  de  les  hores  lec�ves.  Per  aquells  cer�ficats  on  no

s’especifiquin les hores lec�ves es valorarà amb la puntuació mínima.

De les accions forma�ves de similar con�ngut temà�c, encara que siguin edicions diferents, es valora

únicament la que meri� més.

No es valoraran els cursos o estudis que formen part de carreres o �tulacions presentades com a mèrit,

ni els cursos de preparació per a l’obtenció dels cer�ficats. Només es computen els cursos que �nguin

una an�guitat inferior a 10 anys, llevat dels postgraus i mestratges. El Tribunal  podrà valorar la idoneïtat

dels coneixements acreditats.

2.1.  Titulació  de  formació,  que  es�guin  relacionades  amb  l'àmbit  de  treball  objecte  d'aquesta

convocatòria, sempre que no sigui l’aportada per la persona aspirant com a �tulació exigida a la base

tercera, ni les de nivell inferior necessàries per aconseguir-les, fins a 1,5 punt a raó de:

· Batxillerat, cicle forma�u de grau superior, FP2 o equivalent: 0,5 punt

· Titulacions universitàries:                           1 punt

La �tulació s'acreditarà mitjançant l’aportació de la corresponent �tulació o del rebut que acredi� el

pagament dels drets d'expedició del Ktol. 

· Cursos, jornades i seminaris de formació, reciclatge i perfeccionament, fins a 2,5 punts. Es 

valoren només les ac�vitats de formació que �nguin relació directa amb les funcions del lloc a proveir,

d'acord amb el barem següent:

Cer�ficat d’assistència

(màxim 1 punt)

Cer�ficat d’aprofitament

(màxim 2 punts)

0 - 10 hores 0,1 0,2

11 - 20 hores 0,2 0,4



21 - 30 hores 0,3 0,6

31 - 40 hores 0,4 0,8

41 - 50 hores 0,5 1,0

51 - 60 hores 0,6 1,2

61 - 70 hores 0,7 1,4

71 - 80 hores 0,8 1,6

81 - 90 hores 0,9 1,8

91 o + hores 1 2,0

2.2. Cursos de formació de tecnologies d’informació i comunicació, d’acord amb el barem següent i fins a

1 punt:

· Cer�ficats ACTIC d’acord amb:

· 0,40 punts pel Nivell bàsic

· 0,80 punts pel Nivell mig

· 1 punt pel Nivell avançat

· Cursos d’informà�ca a raó de 0,10 punts per curs.

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) – màxim 2 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 2 punts. L’aspirant que no s’hi presen� serà exclòs/a del procés selec�u.

Serà convocat a entrevista l’aspirant amb millor puntuació del  resultat final del  procés,  així  com els

restants, amb un màxim de 20 aspirants en total, seguint l'ordre de puntuació de major a menor, en els

que la diferència de puntuació respecte la del primer sigui inferior a 2 punts.

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

Un  cop  finalitzat  el  procés  selec�u  el  tribunal  exposarà  al  tauler  electrònic  d’edictes  i  anuncis  de

l'Ajuntament els resultats globals i la llista defini�va de persones aprovades en una relació ordenada



segons  la  puntuació  total  ob�nguda,  i  elevarà  a  l'Alcalde  la  proposta  de  nomenament  a  favor  de

l'aspirant que hagi ob�ngut la major puntuació.

El tribunal no pot declarar que ha superat les proves selec�ves 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 u�litzarà per a

nomenaments d’interinitat per cobrir les vacants que es puguin produir en la mateixa escala i subescala,

per subs�tuir empleats/des amb dret a reserva de lloc de treball o per atendre necessitats urgents.

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  defini�va 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 d'oficial de manteniment 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 subs�tució, 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 man�ndrà 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 accep� la proposta de contracte o nomenament man�ndrà 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 acredita�us dels requisits que s’exigeixen a la base

segona de les presents bases i que es  detallen a con�nuació, els quals hauran de presentar mitjançant

original o còpia compulsada: 



a) Número d’Iden�ficació 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, document que acredi� 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 norma�va reguladora de règim d’incompa�bilitats.

Si  la persona aspirant proposada no presenta la documentació indicada o no compareix a l’inici  del

contracte o nomenament, de forma injus�ficada i per causes imputables exclusivament a ella, perdrà

tots els drets que es puguin derivar de la seva par�cipació 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 es�guin 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 man�ndrà 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 subs�tució vinculada al mateix lloc de treball al què es�gui

adscrita la persona contractada o nomenada per l'Ajuntament de Granollers,  la persona contractada

�ndrà 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 man�ndrà 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.

Setè. Quan la persona aspirant finalitzi el contracte o nomenament  man�ndrà la seva posició a la borsa

de treball. 

Vuitè. En els casos en què en finalitzar, hi hagi un informe nega�u de la persona  responsable del servei

on hagi estat des�nada, la persona aspirant deixarà de formar part de la borsa de treball.

Base 11a. Contractació. Període de prova/pràc>ques

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 per�nent. 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/pràc�ques pel personal de nou ingrés que

es fixa en tres mesos i té la consideració de fase final del procés selec�u.

Durant aquest període l'aspirant exerceix la seva tasca sota la tutoria o la supervisió del/ de la cap de

la  unitat  administra�va  a  la  qual  sigui  des�nat/ada,  qui  vetllarà  perquè  l'aspirant  adquireixi  la

formació pràc�ca que demana el lloc de treball i assumeixi progressivament les funcions que li han de

correspondre.

Base 12a. Incidències. Règim d’impugnacions.

Mentre es�gui cons�tuït, 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 selec�u, 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 no�ficació o publicació. Abans de la cons�tució 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  administra�u comú de les  administracions

públiques.

Contra la convocatòria i  les seves bases,  que esgoten la via administra�va, els  interessats podran

interposar recurs de reposició en el  termini d’un mes davant  l’Alcaldia,  previ  al  recurs contenciós

administra�u en el termini de dos mesos davant el Jutjat Contenciós Administra�u corresponent o, a

la seva elecció, el que correspongui al seu domicili a par�r de l’endemà al de publicació del seu anunci

en el ButlleK 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 legisla�u 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de les disposici-

ons legals vigents en matèria de règim local, el Decret legisla�u 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’apro-

va el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, el Decret legisla�u 1/1997, de 31

d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vi-

gents 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 en�tats 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 admi-

nistra�u comú de les administracions públiques.

Segon.- Publicar les bases i l'anunci de la convocatòria del procés de selecció al ButlleK oficial de la

Província de Barcelona i al tauler d’edictes de l’Ajuntament de Granollers.”



Granollers, 28/03/2017
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