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Alcaldia  
Recursos Humans  
pl.Porxada 6, 1a planta - 08401 Granollers  Tel: 938426619  Fax: 938426828   rrhh@ajuntament.granollers.cat  

 

Selecció d'empleats públics (13)
 
Assumpte: Relatiu a rectificar l'errada detectada en les bases reguladores del procés 
selectiu 15/2018 de 2 places d'auxiliar administratiu/va.

Número Expedient: 177/2018/13

Fets:
En data 8 de maig de 2018, la Junta de Govern Local va aprovar les bases i la convocatòria 
del procés de selecció 15/2018 per la provisió, pel sistema de concurs oposició lliure, de 
dues places d’auxiliar administratiu/va, de l’escala d’administració general, grup de 
classificació C2, de la plantilla de personal funcioni i constitució d’una borsa de treball. 

En data 17 de maig de 2018 es van publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
les bases reguladores del procés 15/2018.

Havent-se detectat un error en la base onzena, sobre el funcionament de la borsa de treball, 
atès que s’ha omès l’apartat novè que regula el procediment excepcional i que hauria d’estar 
redactat de la següent manera:

«Novè. En el supòsit que s’exhaureixi la llista de candidats disponibles en el moment en que es 
produeixi la necessitat,  i durant la vigència de la present borsa de treball, s’estableix un procediment 
excepcional per tal de poder atendre a necessitats urgents. 
Aquest procediment consistirà en la sol·licitud i publicació d’una oferta de treball al Servei Local 
d’Ocupació, de l’entitat publica empresarial GRANOLLERS MERCAT, d’un màxim de deu candidats 
que tinguin el perfil requerit per cobrir la vacant. També es podran sol·licitar en segon terme, en el cas 
de manca de candidats disponibles, a col·legis professionals que disposin de borses de treball. Un 
cop el Servei Local d’Ocupació, o el col·legi professional en el seu defecte, faciliti els candidats 
disponibles d’acord amb allò expressat amb anterioritat, es reunirà una comissió de valoració formada 
pel/per la  Responsable de programes de selecció de Recursos Humans o tècnic/a de Recursos 
Humans en qui delegui i pel/ per la cap del servei on s’adscriurà la persona seleccionada o tècnic/a 
en qui delegui i procediran a la valoració dels currículums d’acord amb els barems i criteris establerts 
a les bases i acta d’aquesta borsa de treball. El/la responsable tècnic/a de Recursos Humans 
aixecarà una diligència on farà constar la valoració realitzada i l’ordre de puntuació dels mèrits. La 
comissió pot decidir fer una entrevista per l’acreditació dels mèrits i la valoració de competències o 
habilitats que considerin idònies pel desenvolupament del lloc de treball corresponent. En el cas de 
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que no es realitzi l’entrevista esmentada el candidat que hagi quedat en primera posició haurà 
d’acreditar documentalment els mèrits al·legats objecte de valoració amb caràcter previ al seu 
nomenament. 

En tot cas aquestes llistes que es confeccionin amb l’esmentat procediment excepcional sempre 
estaran supeditades a que no hi hagi cap candidat disponible que formi part de la borsa de treball i 
que hagi superat el concurs oposició. 

Els contractes o nomenaments que es formalitzin amb candidats provinents d’aquest procediment 
excepcional tindran una durada de, com a màxim, 6 mesos, exceptuant els següents casos:

• La substitució de treballadors/es en situació d’incapacitat temporal, per malaltia comuna o 
accident/malaltia professional, la durada dels quals serà de fins a la finalització de la situació 
d’incapacitat temporal.

• La substitució de treballadors/es que es trobin gaudint del permís de maternitat/paternitat, la 
durada dels quals serà fins a la reincorporació del treballador/a substituït/ida.

• Substitucions de treballadors/es amb dret a reserva del lloc de treball per altres causes 
diferents a les anteriors, amb una durada de finalització concreta. Sempre que la substitució 
no tingui una durada superior a l’any, el contracte o nomenament serà fins a la reincorporació 
del treballador/a substituït/ida. En el cas que la durada de la substitució sigui superior a l’any, 
el contracte o nomenament tindrà una durada de, com a màxim, 6 mesos.

• Altres necessitats de contractació/nomenament de nou personal, amb una durada de 
finalització concreta.  Quan la necessitat de contractació/nomenament no tingui una durada 
superior a l’any, el contracte o nomenament serà fins a la fi de la necessitat de 
contractació/nomenament. En el cas que la necessitat de  contractació/nomenament tingui 
una durada superior a l’any, el contracte o nomenament tindrà una durada de, com a màxim, 
6 mesos. 

En el cas que, i mentre duri la vigència de la present borsa de treball, encara continuï la necessitat de 
cobrir la substitució o la vacant, es tornarà a requerir a les persones que hagin superat el concurs 
oposició i formin part de la borsa de treball per rigorós ordre de llista, podent en tot cas, recórrer de 
nou als candidats del procediment excepcional d’acord amb l’ordre que correspongui.  

Els candidats que formin part de les llistes que es confeccionin amb el procediment excepcional 
formaran part d’aquesta borsa addicional sempre i quan la borsa de treball s’exhaureixi, i per tant no 
hi hagi candidats disponibles davant de cada necessitat. »

Fonaments de dret :
I. L'article 109.2 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú, en 
virtut del qual les Administracions Públiques podran rectificar en qualsevol moment, d'ofici o 
a instància de part, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.

Resolc
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Primer.- Modificar la base onzena de les bases reguladores del procés 15/2018 per la 
provisió, mitjançant el procediment de concurs oposició lliure, de dues places d’auxiliar 
administratiu/va, afegint l’apartat novè sobre el procediment excepcional, quedant redactat 
de la següent manera:

«Novè. En el supòsit que s’exhaureixi la llista de candidats disponibles en el moment en que es 
produeixi la necessitat,  i durant la vigència de la present borsa de treball, s’estableix un procediment 
excepcional per tal de poder atendre a necessitats urgents. 
Aquest procediment consistirà en la sol·licitud i publicació d’una oferta de treball al Servei Local 
d’Ocupació, de l’entitat publica empresarial GRANOLLERS MERCAT, d’un màxim de deu candidats 
que tinguin el perfil requerit per cobrir la vacant. També es podran sol·licitar en segon terme, en el cas 
de manca de candidats disponibles, a col·legis professionals que disposin de borses de treball. Un 
cop el Servei Local d’Ocupació, o el col·legi professional en el seu defecte, faciliti els candidats 
disponibles d’acord amb allò expressat amb anterioritat, es reunirà una comissió de valoració formada 
pel/per la  Responsable de programes de selecció de Recursos Humans o tècnic/a de Recursos 
Humans en qui delegui i pel/ per la cap del servei on s’adscriurà la persona seleccionada o tècnic/a 
en qui delegui i procediran a la valoració dels currículums d’acord amb els barems i criteris establerts 
a les bases i acta d’aquesta borsa de treball. El/la responsable tècnic/a de Recursos Humans 
aixecarà una diligència on farà constar la valoració realitzada i l’ordre de puntuació dels mèrits. La 
comissió pot decidir fer una entrevista per l’acreditació dels mèrits i la valoració de competències o 
habilitats que considerin idònies pel desenvolupament del lloc de treball corresponent. En el cas de 
que no es realitzi l’entrevista esmentada el candidat que hagi quedat en primera posició haurà 
d’acreditar documentalment els mèrits al·legats objecte de valoració amb caràcter previ al seu 
nomenament. 

En tot cas aquestes llistes que es confeccionin amb l’esmentat procediment excepcional sempre 
estaran supeditades a que no hi hagi cap candidat disponible que formi part de la borsa de treball i 
que hagi superat el concurs oposició. 

Els contractes o nomenaments que es formalitzin amb candidats provinents d’aquest procediment 
excepcional tindran una durada de, com a màxim, 6 mesos, exceptuant els següents casos:

• La substitució de treballadors/es en situació d’incapacitat temporal, per malaltia comuna o 
accident/malaltia professional, la durada dels quals serà de fins a la finalització de la situació 
d’incapacitat temporal.

• La substitució de treballadors/es que es trobin gaudint del permís de maternitat/paternitat, la 
durada dels quals serà fins a la reincorporació del treballador/a substituït/ida.

• Substitucions de treballadors/es amb dret a reserva del lloc de treball per altres causes 
diferents a les anteriors, amb una durada de finalització concreta. Sempre que la substitució 
no tingui una durada superior a l’any, el contracte o nomenament serà fins a la reincorporació 
del treballador/a substituït/ida. En el cas que la durada de la substitució sigui superior a l’any, 
el contracte o nomenament tindrà una durada de, com a màxim, 6 mesos.

• Altres necessitats de contractació/nomenament de nou personal, amb una durada de 
finalització concreta.  Quan la necessitat de contractació/nomenament no tingui una durada 
superior a l’any, el contracte o nomenament serà fins a la fi de la necessitat de 
contractació/nomenament. En el cas que la necessitat de  contractació/nomenament tingui 
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una durada superior a l’any, el contracte o nomenament tindrà una durada de, com a màxim, 
6 mesos. 

En el cas que, i mentre duri la vigència de la present borsa de treball, encara continuï la necessitat de 
cobrir la substitució o la vacant, es tornarà a requerir a les persones que hagin superat el concurs 
oposició i formin part de la borsa de treball per rigorós ordre de llista, podent en tot cas, recórrer de 
nou als candidats del procediment excepcional d’acord amb l’ordre que correspongui.  

Els candidats que formin part de les llistes que es confeccionin amb el procediment excepcional 
formaran part d’aquesta borsa addicional sempre i quan la borsa de treball s’exhaureixi, i per tant no 
hi hagi candidats disponibles davant de cada necessitat. »

Segon.- Donar publicitat d'aquesta resolució mitjançant l'inserció d'un anunci al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona i  al tauler d'edictes electrònic de l'Ajuntament.
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Granollers, 05/06/2018

La Secretària General

Granollers, 05/06/2018

L'Alcalde
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