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AJUNTAMENT DE LA SEU D’URGELL

Anunci relatiu a les bases reguladores i convocatòries dels processos selectius del personal corresponent a
l’oferta pública d’estabilització de l’ocupació temporal de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell

La Junta de Govern Local, en sessió de 19 de desembre de 2022, va aprovar les bases reguladores i les
convocatòries que han de regir els processos selectius, per a cobrir les places previstes segons l’oferta
pública  d’estabilització  de l’ocupació  temporal  de l’Ajuntament  de la  Seu d’Urgell  aprovada per  Decret
d’Alcaldia núm. 368/2022 en data 24.05.2022, publicada al BOP de Lleida en data 30.05.2022 i al DOGC en
data 27.05.2022.

En compliment del que preveuen els articles 76 i 90 del reglament de personal al servei de les entitats locals
es publiquen les bases i les convocatòries de totes les bases que consten en els annexos.

La Seu d’Urgell, 21 de desembre de 2022
L’alcalde, Francesc Viaplana Manresa

Bases reguladores del procés selectiu d’una plaça d’operari de la brigada de jardineria, mitjançant el sistema
de concurs-oposició, corresponents a l’oferta pública d’estabilització de l’ocupació temporal de l’ajuntament
de la Seu d’Urgell.

Primera. Objecte i justificació

L’objecte  d’aquestes  bases  és  regular  la  selecció,  mitjançant  convocatòria pública i  amb el  sistema de
concurs-oposició, d’una plaça d’operari de la brigada de jardineria, classificada a la plantilla de personal de
l’Ajuntament de La Seu d’Urgell, subgrup E, en règim laboral.

Aquesta plaça es troben subjecta al procés excepcional d’estabilització regulat per la Llei 20/2021, de 28 de
desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat i resten regides per les presents bases,
corresponents a l’oferta d’estabilització de l’ocupació temporal de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, aprovades
per l’Alcaldia núm. 368/2022 en data 24.05.2022, publicades al  BOP de Lleida en data 30.05.2022 i  al
DOGC en data 27.05.2022.

Segona. Normativa aplicable
L’Acord de condicions generals que regeix aquesta convocatòria va ser aprovat per la Junta de Govern
Local del dia 07.11.2022 i publicat al BOP el dia 15.11.2022

Aquesta convocatòria es regeix per allò disposat a la normativa vigent en matèria de Funció Pública. En
concret, al Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de l’Estatut bàsic
de l’empleat públic, al Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei
de les entitats locals, al 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, a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local
i al Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del coneixement del català i l’aranès en els processos
de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya.

Tercera. Principis rectors
L’Ajuntament  de La Seu d’Urgell  garanteix que tots  els  processos  de selecció es regiran pels  principis
constitucionals d’igualtat, mèrit i capacitat, així com els de:
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a) Publicitat i convocatòria de les bases.
b) Transparència.
c) Imparcialitat i professionalitat dels membres del tribunal.
d) Independència i discrecionalitat tècnica en l’actuació del tribunal.
e) Adequació entre el contingut dels processos selectius i les funcions o tasques a desenvolupar.
f) Agilitat, sense perjudici de l’objectivitat, en els processos de selecció.

Quarta. Característiques de la plaça
Les característiques de la plaça objecte de la convocatòria són les següents:

 Nombre de places: 1
 Codi convocatòria: S.202.07
 Règim: laboral fix.
 Denominació: Operari de la brigada de jardineria
 Grup: E.
 Jornada: completa.
 Funcions generals:
- Realitzar tasques relatives al manteniment de parcs i jardins tals com desbrossar, garbellar, fermar,
segar, llaurar, plantar, regar, netejar, aportar i estendre sauló, etc.
- Fer  servir  les  eines  manuals  i  mecàniques que requereixen les  tasques a què es  refereix  el  punt
anterior, així com tenir cura del seu estat de conservació.
- Tenir cura de les eines al seu càrrec.
- Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament els mitjans i equips de
protecció posats a la seva disposició, d’acord amb els procediments establerts i  la normativa vigent  en
matèria de prevenció de riscos laborals.
- Tractament correcte de la gestió dels residus generats en l’activitat.
- Detectar i comunicar les anomalies en els elements dels espais públics (bancs, jocs infantils, fonts...).
- Conduir  els  vehicles  transportant  el  material  necessari  i  conduir  altra  maquinaria  especifica  per  la
realització de les tasques.
- Donar suport general a les tasques dels Oficials de jardineria.
- 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

- I, en general qualsevol altra funció de caràcter similar que li sigui atribuïda

Les funcions  no són determinants  i  excloents,  per  la qual  cosa es  considera qualsevol  altra funció de
caràcter similar que li sigui atribuïda.

Cinquena. Requisits dels aspirants
Per poder prendre part en el procés les persones aspirants hauran de complir, en la data de finalització del
termini  de  presentació  de  sol·licituds,  i  durant  el  desenvolupament  del  procés  selectiu,  els  següents
requisits:

a) Tenir la nacionalitat espanyola o trobar-se en algun dels supòsits previstos a l’article 57 del TREBEP.
Independentment de la seva nacionalitat, també podran ser admesos en aquesta convocatòria els cònjuges
dels espanyols i espanyoles i dels nacionals d’altres estats membres si no estan separats de dret. Així com
els i les descendents dels i de les cònjuges dels espanyols i espanyoles i dels nacionals d’altres estats
membres de la Unió Europea, sempre que els cònjuges no estiguin separats de dret, si són menors de 21
anys o dependents.
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Les  persones  aspirants  amb  nacionalitat  diferent  a  l’espanyola  hauran  de  demostrar  els  coneixements
suficients de castellà i català i es podrà exigir la superació de proves amb aquesta finalitat.
b) Tenir la capacitat funcional per al desenvolupament de les funcions corresponents.
c) Haver complert els 16 anys i no excedir l’edat màxima de jubilació o la que s’estableixi a les bases
específiques de la convocatòria, si fos el cas, d’acord amb la normativa específica d’aplicació.
d) No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de les Administracions Públiques o
òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats Autònomes, ni trobar-se en situació d’inhabilitació
absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial o per exercir funcions similars a
les que es desenvolupaven.
En el  cas de pertànyer a un altre estat, no trobar-se inhabilitats o en situació equivalent ni  haver estat
sotmesos a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu estat i en els mateixos termes, l’accés
a l’ocupació pública.
e) De conformitat amb la Disposició Addicional 7a de la llei 7/2007, de 12 d’abril, que aprova l’Estatut
Bàsic de l’empleat públic, no s’exigeix estar en possessió de cap de les titulacions previstes en el sistema
educatiu.
En  el  cas  de  titulacions  expedides  a  l’estranger,  cal  aportar  l’homologació  corresponent  del  Ministeri
d’Educació, Cultura i Esports.
Si el títol procedeix d’un estat membre de la Unió Europea, s’ha de presentar el certificat acreditatiu del
reconeixement o d l’homologació del títol equivalent, de conformitat amb la Directiva 89/48/CEE, de 21 de
desembre de 1988, el Reial Decret 1837/2008 i altres normes de transposició i desplegament.
f) No tenir la condició de personal laboral fix en el mateix cos, escala o especialitat, en la mateixa escala,
subescala, classe o categoria de l’administració a que s’opta.
g) Acreditar coneixements de català equivalents al nivell A2 del marc europeu comú de referència (MECR)
segons estableix el Decret 161/2002, d’11 de juny.
Els aspirants que no acreditin estar en possessió del certificat de coneixements de llengua catalana del
nivell de suficiència de català A2 de la Secretaria de Política Lingüística o equivalent hauran de realitzar una
prova de coneixements amb contingut anàleg.
Sempre que sigui possible, la prova la farà una persona tècnica del Consorci de Normalització Lingüística.
Aquesta persona assistirà al tribunal amb veu i sense vot. Aquesta té caràcter obligatori i eliminatori i es
qualificarà d’apte o no apte. Les persones aspirants que no superin la prova de català quedaran exclosos de
la convocatòria.
Quedaran exemptes de fer la prova aquelles persones candidates que, en algun procés de selecció per a
l’accés a la condició de personal funcionari o laboral, en qualsevol Administració o entitat del sector públic
institucional, ja hagin superat una prova de coneixements de català de nivell equivalent o superior.
h) Acreditar coneixements superiors de castellà tant en l’expressió oral com en l’escrita.
Les  persones  aspirants  admeses  en  el  procés  selectiu  que  no  tinguin  la  nacionalitat  espanyola  han
d’acreditar uns coneixements superiors de la llengua castellana.
L’aspirant que no pugui acreditar documentalment que posseeix el nivell requerit s’haurà de sotmetre a les
proves de coneixements de castellà previstes a les presents bases. Quedaran exemptes de la realització de
l’exercici de llengua castellana les persones aspirants que n’acreditin el coneixement superior mitjançant
alguna de les tres opcions següents:
- Haver cursat la primària, la secundaria i el batxillerat, si s’escau, a Espanya.
- Diploma d’espanyol  d’acord amb el  RDL 1137/2002, de 31 d’octubre,  o equivalent,  o certificat  que
acrediti haver superat totes les proves requerides per a l’obtenció del mateix.
- Certificat d’aptitud en espanyol per a persones estrangeres expedit per escoles oficials d’idiomes.
i) No patir cap malaltia ni cap limitació física o psíquica que impedeixi el desenvolupament normal de les
funcions corresponents a la plaça convocada.

Sisena. Presentació de sol·licituds i llista d’admesos i exclosos
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6.1. Les persones interessades en prendre part en el procediment hauran de presentar una instància en la
qual hauran de fer constar que coneixen i accepten aquestes bases i reconeixen totes i cadascuna de les
condicions exigides.

Les  instàncies  hauran  de  presentar-se  per  la  seu  electrònica  de  l’Ajuntament  de  la  Seu  d’Urgell
(www.laseu.cat) i es podran presentar únicament de forma telemàtica a la seu electrònica de l’Ajuntament.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals, per aquesta convocatòria els terminis seran
del dia 1.05.2024 al 20.05.2024, ambdós inclosos. L’Ajuntament no acceptarà instàncies presentades abans
de la data d’inici ni després de la data final.

Les bases i la convocatòria es publicaran íntegrament en el BOP i DOGC. Els restants i successius anuncis
d’aquesta convocatòria es faran públics únicament en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.

6.2. A la instància s’adjuntarà:

a. Fotocòpia  del  Document  Nacional  d’Identitat  o  del  document  equivalent  dels  altres  països,  o  el
consentiment de la persona aspirant per tal que l’Ajuntament pugui comprovar que les dades que la persona
manifesta s’ajusten a la realitat.
b. Fotocòpia de la titulació d’accés requerida.
c. Currículum vitae en el qual s’incloguin les dades personals i de contacte.
d. Fotocòpia del document acreditatiu dels coneixements de nivell de català.
e. Fotocòpia del document acreditatiu dels coneixements de nivell de castellà.
f. Llistat ordenat de mèrits a tenir en compte a la fase de concurs, així com altres mèrits i circumstàncies
al·legades que hagin de ser valorades.
g. Fotocòpia dels certificats i títols acreditatius dels mèrits al·legats, tant personals com professionals.
h. Declaració responsable de complir totes i cadascuna de les condicions exigides en les bases d’aquesta
convocatòria,  sempre  referides  a  la  data  en  què  expira  el  termini  assenyalat  per  a  la  presentació
d’instàncies.

6.3. Tota la documentació haurà de ser presentada de forma telemàtica. L’Ajuntament podrà requerir la
documentació original en cas de dubte per tal de garantir-ne la veracitat. En cas que es detecti falsedat en el
document la persona quedarà automàticament suspesa del procés.

6.4. Es computaran com a situacions assimilades al servei actiu, als efectes del còmput de serveis prestats,
els següents:

a. Les persones que hagin gaudit d’una excedència per cura de familiars d’acord amb l’article 89.4 del
TREBEP.
b. Les persones que hagin gaudit d’una excedència per raó de violència de gènere d’acord amb l’article
89.5 del TREBEP.
c. Les persones declarades en serveis especials d’acord amb l’article 87 del TREBEP.
d. El personal laboral declarat en excedència forçosa d’acord amb l’article 46.1 del TRET.

6.5. Amb la presentació de la sol·licitud, les persones aspirants:

a. Donen el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per
prendre part en aquesta convocatòria i per a la tramitació del procés selectiu, que seran incorporades al
fitxer de Recursos Humans, d’acord amb la normativa vigent.
b. Donen  el  seu  consentiment  a  rebre  per  via  electrònica  les  comunicacions  que  puguin  derivar-se
d’aquest procés.
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6.6. Els aspirants, en el moment de la presentació de la instància per participar en el procés selectiu, hauran
de presentar en format digital, la fitxa d’autoavaluació amb els mèrits aportats així com la documentació
acreditativa corresponent. Només s’han de fer constar els mèrits obtinguts fins a l’últim dia del període de
presentació d’instàncies.

6.7. El currículum vitae i la vida laboral no substitueixen les funcions de la fitxa d’autoavaluació aportada a
l’Annex I de les presents bases.

6.8.  Els  certificats  o  titulacions  hauran  d’acreditar  que  s’han  obtingut  com  a  molt  tard  en  la  data  de
presentació de sol·licituds.

6.9.  Les  persones  en  situació  de  discapacitat  seran  admeses  al  procés  de  selecció  sense  necessitat
d’acreditar  les  seves  condicions  psíquiques,  físiques  i  sensorials  abans  del  seu  començament,  sens
perjudici  que,  superat  el  procés  selectiu,  en  presentar  la  documentació  per  ser  nomenades,  hauran
d’acreditar, igual que la resta d’aspirants, la seva capacitat per desenvolupar les funcions i tasques dels llocs
que es convoquen.

Els aspirants amb discapacitat podran demanar en la sol·licitud de participació, l’adaptació o l’adequació de
temps i mitjans materials per a la realització de les proves i dels exercicis previstos en la convocatòria i el
motiu d’aquestes. Als efectes d’aquestes adaptacions es considerarà el que estableix l’article 7 del Decret
66/1999, de 9 de març, sobre l’accés a la funció pública de les persones amb discapacitat i dels equips de
valoració multiprofessional.

Els  aspirants  en  situació  de  discapacitat  que  sol·licitin  adaptacions,  hauran  de  presentar  un  dictamen
vinculant expedit per l’equip multiprofessional competent que determinarà, si fos el cas, l’adaptació del lloc o
llocs de treball sempre que aquesta no impliqui una modificació exorbitant en el context de l’organització o
sigui incompatible amb el desenvolupament de les funcions i tasques del lloc o llocs que es convoca.

6.10. Un cop finalitzat el termini de presentació d’instàncies la Junta de Govern Local aprovarà, la llista
provisional de les persones aspirants admeses i excloses al procés selectiu, amb expressió de la causa
d’exclusió.  En  la  mateixa  resolució  s’indicarà  la  composició  del  tribunal  i  el  lloc,  la  data  i  l’hora  del
començament de les proves de coneixement d’idiomes, si s’escau, i la data de l’inici de les actuacions.

6.11. Aquesta llista provisional es publicarà a l’e-tauler de l’Ajuntament. Malgrat això, en aplicació del que
preveu el segon paràgraf de l’art. 78 del Reglament del personal al servei de les entitats locals, es podrà
substituir aquesta publicació per una notificació a tots els interessats.

6.12. Un cop publicada la llista provisional es concedirà un termini de 5 dies hàbils per a la presentació
d’esmenes i reclamacions, per esmenar el defecte o adjuntar el document que sigui preceptiu. Si en aquest
termini no hi hagués reclamacions, al·legacions o esmenes la llista passaria a ser definitiva i es publicarà a
l’e-tauler de l’Ajuntament.

Setena. Tribunal qualificador
7.1. El tribunal qualificador s’ajustarà al que disposa l’article 60 del TREBEP i al Reglament de Personal al
servei de les entitats locals, aprovats pel Decret 214/1990. La seva composició serà estricament tècnica,
ajustada als principis d’imparcialitat i professionalitat, seguint en la mesura del possible els criteris de paritat
entre dones i homes.

7.2. El tribunal qualificador estarà constituït de la següent manera:

- President: un funcionari de carrera i/o personal laboral fix, personal de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.
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- Dos vocals tècnics: funcionaris de carrera i/o personal laborals fix que podran ser o no personal del
mateix Ajuntament i que compliran en tot moment amb els requisits de professionalitat i imparcialitat.
- Secretari: un funcionari o personal laboral de l’Ajuntament, amb veu però sense vot.

Un dels vocals i el seu suplent ho serà a proposta de l’EAPC.

7.3. El tribunal no podrà constituir-se sense l’assistència d’almenys tres membres amb veu i vot, titulars o
suplents, ni podrà actuar sense la presència, com a mínim, del President i del Secretari. El Tribunal podrà
optar per reunir-se telemàticament sempre que es compleixin els requisits indicats a la base setena.

7.4.  El  tribunal pot  disposar la incorporació a les seves tasques d’assessors especialistes, els quals es
limitaran a l’exercici de les seves especialitats tècniques en base a les quals col·laboraran exclusivament
amb el tribunal. La seva funció se circumscriu a l’assessorament tècnic especialitzat, actuant amb veu però
sense vot. Els assessors hauran de guardar sigil i confidencialitat sobre les dades i assumptes sobre els
quals tinguin coneixement a conseqüència de la seva tasca assessora al tribunal.

7.5. L’abstenció i recusació dels i de les membres del tribunal s’ha d’ajustar al que preveuen els articles 23 i
24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

7.6.  El  tribunal  està  facultat  per  resoldre  els  dubtes  o  les  discrepàncies  que  s’originin  durant  el
desenvolupament del procés de selecció.

7.7. En cas d’empat, el vot del President serà de qualitat.

7.8.  El  tribunal  ordenarà  a  les  persones  aspirants  d’acord  amb  la  puntuació  declarada  en  la  fitxa
d’autoavaluació.

7.9. Una vegada es disposi d’aquest llistat ordenat, el tribunal comprovarà les puntuacions de les persones
aspirants.  La  comprovació  es  realitzarà  respecte  dels  documents  aportats  i  esmentats  a  la  fitxa
d’autoavaluació i/o les dades aportades pel  Servei  de Recursos Humans de l’Ajuntament  respecte dels
serveis prestats en aquesta administració. En cas d’empat es verificarà la informació per poder desfer-los en
funció dels criteris fixats a la base 11.2 de les presents bases.

7.10. El tribunal podrà exigir que els aspirants mostrin els documents originals. En aquest cas, els aspirants
hauran d’aportar-los a l’Ajuntament  en el  termini  màxim de 5 dies des del  requeriment  que es  faci  als
aspirants.

7.11. El tribunal podrà decidir no comprovar la puntuació dels aspirants que, segons la puntuació que han fet
constar a la fitxa d’autoavaluació, no tenen opcions de poder ser seleccionats.

7.12. Una vegada realitzada la comprovació, el tribunal fixarà la llista provisional de puntuacions, ordenant
de major a menor les sol·licituds i indicant el resultat d’aplicar els criteris de desempat, quan hagi estat
necessari. En aquest llistat, les persones aspirants amb puntuació idèntica sortiran al mateix lloc.

7.13. El llistat es publicarà a l’e-Tauler de la seu electrònica de l’Ajuntament i no es farà cap notificació
personal als aspirants.

7.14. Les persones aspirants podran formular al·legacions en un termini de 5 dies hàbils a comptar des del
dia següent a la data de publicació de la llista i aportar els documents justificatius dels mèrits que s’hagin fet
constar  a la fitxa d’autoavaluació.  No podran incloure nous mèrits que no s’hagin fet  constar  a la fitxa
d’autoavaluació.
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7.15.  El  tribunal  analitzarà  les  al·legacions,  les  resoldrà  justificadament,  fixarà  el  llistat  definitiu  de
puntuacions i farà la proposta de nomenament o contractació a l’òrgan competent. L’acta es publicarà a
l’e-Tauler de la seu electrònica de l’Ajuntament.

Vuitena. Procediment de selecció
8.1. La selecció de les persones aspirants es farà a través del sistema de concurs oposició que es regirà
segons els criteris generals establerts a l’acord sobre els processos d’estabilització de l’Ajuntament de la
Seu d’Urgell i allò disposat en l’article 2 de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la
reducció de la temporalitat en l’ocupació pública. L’ordre de les actuacions serà el següent:

 Prova de coneixements de català, i castellà, si és necessària.
 Fase d’oposició,
 Fase de concurs.

8.2. El concurs-oposició no tindrà caràcter eliminatori i la puntuació màxima serà de 50 punts; dels quals 30
punts corresponen a la fase d’oposició i 20 a la fase de concurs.

8.3. Els aspirants que no compareguin a qualsevols dels exercicis, quedaran automàticament eliminats del
procés selectiu a excepció de casos de força major degudament justificats i valorats lliurement pel tribunal.

8.4. A la vista del nombre d’aspirants i de la disponibilitat dels membres que formen el Tribunal qualificador,
els Tribunal podrà valorar i decidir si ambdues fases es duran a terme el mateix dia o bé en dies separats.

8.5. Les persones aspirants que no acreditin un coneixement de català i castellà segons allò disposat a la
base 5ª hauran de realitzar les proves de coneixements de llengües que es detallen a continuació:

a. Prova de coneixements de català.
S’ajustarà a les disposicions del  Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del  coneixement del
català  i  l’aranès  en  els  processos  de  selecció  de  personal  i  de  provisió  de  llocs  de  treball  de  les
administracions públiques de Catalunya.
La prova de llengua catalana es qualificarà com a apte o no apte, essent, per tant, de caràcter eliminatori, i
el fet de no superar-la suposarà l’exclusió del procés selectiu.
Les  persones  aspirants  que  estiguin  en  possessió  del  certificat  acreditatiu  corresponent  o  els  seus
equivalents resten exempts de portar a terme aquesta prova.
b. Prova de coneixements de castellà.
Consistirà en la realització d’una prova en què es comprovarà que les persones aspirants posseeixen un
nivell  adient  de comprensió  i  expressió oral  i  escrita  d’aquesta llengua,  en tot  cas  ajustat  al  contingut
funcional del lloc de treball a desenvolupar.
La prova de llengua castellana es qualificarà com a apte o no apte, essent, per tant, de caràcter eliminatori, i
el fet de no superar-la suposarà l’exclusió del procés selectiu.
Les  persones  aspirants  que  estiguin  en  possessió  del  certificat  acreditatiu  corresponent  o  els  seus
equivalents resten exempts de portar a terme aquesta prova.

Novena. Desenvolupament de la fase d’oposició
9.1. La fase d’oposició, no serà eliminatòria i el contingut de les proves estarà relacionat amb les funcions
pròpies del lloc de treball vinculat a la plaça convocada, i valoraran el grau d’experiència professional en el
desenvolupament de dites funcions a través d’una prova teòrica i una prova pràctica. La puntuació màxima
serà de 30 punts amb la distribució següent:

A. PROVA TEÒRICA serà tipus test  i  les preguntes versaran sobre el  temari  indicat  en l’annex II.  La
puntuació màxima d’aquesta prova serà de 10 punts.
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B. PROVA PRÀCTICA consistirà  en  la  resolució  d’un  o  varis  casos  pràctics  a  criteri  del  tribunal,  i
relacionats amb les funcions pròpies del lloc de treball vinculat a la plaça convocada i el temari específic
indicat en l’annex II. La puntuació màxima serà de 20 punts.

El temps màxim serà de dues hores per cada prova, tot i que el tribunal, en funció del nombre de preguntes
que finalment decideixi, podrà fixar un temps inferior.

Desena. Desenvolupament de la fase de concurs
10.1. La fase de concurs consistirà en l’acreditació i valoració dels mèrits es realitzarà d’acord amb els
següents paràmetres:

a. El  límit  temporal  per  valorar  l’experiència  professional  serà  la  data  de  finalització  del  termini  de
presentació de sol·licituds de participació.
b. Només  es  valoraran  els  mèrits  citats  a  la  fitxa  d’autoavaluació  aportada  durant  el  període  de
presentació  d’instàncies  i  que es  pugui  verificar  amb la  documentació  acreditativa  presentada dins  del
mateix termini.
c. L’experiència professional es computa per mesos complets.
d. Els serveis prestats a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell  s’hauran d’acreditar mitjançant el certificat de
serveis prestats. El certificat no s’haurà d’aportar amb la instància i s’incorporarà d’ofici a la documentació
de cada aspirant, si aquest ho fa constar a la fitxa d’autoavaluació.
e. Els serveis prestats a d’altres Administracions públiques s’acreditaran mitjançant certificat de serveis
prestats amb el model de l’Annex I del Reial Decret 1461/82. No s’acceptaran els acreditats amb algun altre
model de certificat.
f. L’acreditació de la formació es realitzarà mitjançant  fotocòpia  dels  corresponents  títols  o certificats
emesos per les institucions formadores corresponents, que hauran d’incloure la identificació de la persona
titular, les hores de durada o crèdits equivalents, la temàtica, la data d’emissió, la indicació sobre si és un
certificat d’aprofitament o assistència, i l’organisme emissor.
g. Els mèrits obtinguts a l’estranger s’han d’acreditar mitjançant certificats traduïts oficialment a qualsevol
de les dues llengües oficials a Catalunya.

10.2. La puntuació del concurs de mèrits serà d’un màxim de 20 punts, que es distribuiran d’acord amb els
criteris següents:

10.2.1. Experiència professional.
L’experiència professional tindrà una valoració màxima de 18 punts, segons es detalla:

a. L’experiència  en  la  plaça  convocada  o  equivalent,  com a  funcionari  interí,  laboral  temporal,  o  en
adscripcions o assignacions temporals a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i/o a qualsevol ens públic que en
depèn es valorarà amb 0,265 punts per cada mes de serveis prestats.
b. L’experiència en altres llocs del mateix grup o subgrup de classificació, però no en la realització de
feines anàlogues, com a funcionari interí, laboral temporal, o en adscripcions o assignacions temporals a
l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i/o a qualsevol ens públic que en depèn es valorarà amb 0,20 punts per cada
mes de serveis prestats.
c. L’experiència en llocs de treball  realitzant  tasques anàlogues a les de la plaça convocada, com a
funcionari interí  o laboral temporal, en altres administracions locals o en organismes o societats que en
depenguin es valorarà amb 0,09 punts per cada mes de serveis prestats.

10.2.1.2. Per a valorar l’experiència professional es seguiran els criteris següents:

a. Es comptabilitzarà com a mes un període ininterromput de 30 dies, independentment de la jornada de
treball, i no es tindran en compte les fraccions inferiors excepte quan s’apliquin els criteris de desempat.
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b. En aquells casos de reducció de jornada per guarda legal o cura directa d’un familiar fins al segon grau
de consanguinitat o afinitat, aquests períodes es computaran com a jornada sencera, sempre que quedin
acreditats.

10.2.2. Formació.
Els mèrits acadèmics es valoraran amb un màxim de 2 punts, seguint els criteris següents:

a. Es valoraran tots els cursos i  altres formacions reglades i  no reglades per 0,04 punts per hora de
formació acreditada.
b. Certificats de cursos i altres formacions reglades i no reglades on s’especifiquin les hores de formació.
c. Es valorarà tenir un nivell de català superior a l’exigit. S’atorgaran 0,125 punts per nivell.
d. Es valorarà tenir l’ACTIC a raó de 0,25 punts per cada nivell.

10.2.3. Altres mèrits.
Es valorarà amb 0,25 punts haver superat un concurs-oposició de la categoria convocada a l’Ajuntament de
la Seu d’Urgell sense haver obtingut plaça en propietat.

Onzena. Llista de persones aprovades i presentació de documents
11.1. La puntuació definitiva del procés selectiu serà el resultat de la puntuació obtinguda en la valoració
dels mèrits.

11.2. En cas d’empat, l’ordre de les persones aspirants s’establirà seguint els següents criteris:

1. Segons l’experiència total acreditada:
a. Major experiència a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i a la plaça convocada.
b. Major experiència a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i en altres llocs de treball del mateix grup que el de
la plaça convocada.
c. Major experiència en altres entitats locals i a la plaça convocada.
2. Major  nombre  de  dies  d’experiència  professional  en  la  plaça  convocada  o  equivalent,  prestats  a
l’Ajuntament de la Seu d’Urgell o en qualsevol ens públic integrat d’aquest.
3. La persona aspirant de major edat.

11.3.  Un  cop  finalitzada  la  qualificació  de  les  persones  aspirants  es  publicarà  la  relació  de  persones
aprovades per ordre de puntuació final.

11.4. L’aspirant que resulti seleccionat haurà de presentar davant de la Secretaria General de l’Ajuntament,
dins del termini de 20 dies naturals des de que es faci pública la proposta d’aspirant a la plaça objecte
d’aquesta convocatòria i abans de ser contractat com a laboral fix, el certificat mèdic acreditatiu de complir
les condicions físiques o psíquiques específiques per a l’exercici de les funcions pròpies del lloc de treball al
que es  fa  referència  així  com original  o  còpia  compulsada  de tots  els  documents  requerits  a  la  base
cinquena d’aquesta convocatòria.

11.5. Si l’aspirant seleccionat no signa el contracte o no aporta la referida documentació durant el termini
previst, es procedirà al nomenament del següent aspirant de la llista de puntuacions finals, respecte el qual
serà aplicable el mateix termini que a l’anterior; i així successivament per ordre de prelació d’acord amb les
puntuacions finals.

Dotzena. Període de pràctiques
12.1. Formarà part del procés selectiu la superació d’un període de pràctiques amb caràcter eliminatori, que
tindrà la durada prevista en l’Estatut dels Treballadors.
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12.2.  A la  finalització  del  període  de  pràctiques  s’emetrà  informe  d’avaluació  per  part  de  la  persona
responsable de fer el seguiment de la persona nomenada. La qualificació d’aquest període serà apte o no
apte. En cas dels aspirants declarats no aptes per resolució motivada de l’Alcaldia amb tràmit d’audiència
previ, perdran en conseqüència tots els drets a ser contractats.

12.3. El període de pràctiques es suprimirà en el cas que la persona aspirant hagi ocupat durant un termini
superior  als  dos  mesos  com  a  període  de  pràctiques  una  plaça  equivalent  a  la  de  l’objecte  de  la
convocatòria i a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.

12.4. Durant el període de pràctiques el personal haurà d’assistir als cursos de formació que l’Ajuntament
pugui organitzar.

12.5. Els aspirants que hagin superat aquest període seran contractats en règim laboral fix. Els que no
l’hagin superat perdran tots els drets a ser contractats.

Tretzena. Creació i funcionament de la borsa de treball

13.1. Borsa de treball genèrica tindrà el funcionament que es descriu a continuació:
Les persones aspirants a les vacants convocades i que no obtinguin plaça passaran a formar part d’una
borsa de treball  de caràcter  extraordinari  per  ordre de puntuació.  Aquesta borsa funcionarà dins de la
jerarquia de borses i serà la que prevalgui per sobre del a resta de borses existents.

En cas d’empat entre els aspirants que s’incorporaran a la borsa, l’ordre s’establirà seguint els criteris de
desempat establerts en la base 11.2 de les presents bases.

13.2. Borsa de treball específica:
La finalitat d’aquesta borsa és excepcional, atenent l’esperit de la Llei 20/2021. Així, l’objecte de la borsa és
proveir aquelles places que han estat cobertes inicialment en propietat i respecte de les quals l’aspirant
seleccionat durant el  període de prova o mentre duri el  pla d’estabilització passi  a una situació que no
impliqui reserva de plaça. En aquest cas, l’Ajuntament podrà recórrer a la borsa de laborals fix per tal de
proveir la plaça que es generi com a conseqüència de la plaça que hagi tornat a quedar vacant.

La borsa de treball creada a partir d’aquest procés selectiu serà vigent fins al dia 31 d’octubre de 2024.

Les persones aspirants que passin a formar part de la borsa de treball podran ser cridades per l’Ajuntament
d’acord amb l’ordre rigorós de qualificació per al seu nomenament d’acord amb allò disposat a l’article 10 del
TREBEP, sempre i quan es trobin disponibles i reuneixin la resta de requisits en la data prevista per a l’inici
de la interinitat, i procedeixi legalment conforme a la normativa vigent del moment.

13.3. La pertinència a la borsa de treball  no implica, per si mateixa, cap mena de dret al nomenament.
Únicament es garanteix que quan l’Ajuntament consideri necessària la cobertura urgent d’una plaça s’apliqui
el procediment establert en aquestes bases.

13.4 L’Ajuntament intentarà comunicar-se un màxim de tres vegades amb la persona aspirant mitjançant
mitjans telemàtics: trucada telefònica, videotrucada, correu electrònic, SMS, etc. Entre cada intent hauran de
passar com a mínim 3 hores.

Si la persona no respongués en un termini màxim de tres dies hàbils, aquesta passaria a ocupar el darrer
lloc de la borsa de treball i l’Ajuntament iniciaria les comunicacions amb el o la següent aspirant de la borsa.
Tots els intents de comunicació per part de l’Ajuntament quedaran registrats a l’expedient pertinent.
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13.5. Si la persona cridada respongués a la comunicació iniciada per l’Ajuntament, aquest li atorgaria un
període màxim de dos dies hàbils per manifestar la seva conformitat o renúncia al nomenament.

13.6. La permanència de les persones a aquesta borsa resta supeditada a la disponibilitat per cobrir les
vacants que es presentin. S’exceptuen d’aquest supòsit les renúncies per causa justificada. Es consideren
causes justificades aquelles sobrevingudes i no voluntàries com malalties, part o compliment d’un deure
inexcusable  de  caràcter  públic  o  personal,  entre  d’altres.  Aquestes  situacions  s’hauran  de  justificar
documentalment.

13.7. Les persones que acumulin dues renúncies corresponents a dues ofertes de treball per alguna causa
diferent a les citades anteriorment, o siguin sancionades per la incoació d’un procediment disciplinari, seran
eliminades de la borsa.

13.8. Si el responsable del servei on s’adscrigui la persona integrant de la borsa prèviament nomenada emet
un informe negatiu, relatiu a la manca de capacitat manifestada per un rendiment insuficient que impedeixi
realitzar amb eficàcia les funcions atribuïdes al lloc de treball, en donarà trasllat a Recursos Humans, i
s’articularà  el  procediment  contradictori  corresponent,  el  qual  podrà comportar  l’expulsió  de la  persona
aspirant de la borsa, tot informant, si s’escau, la representació del personal.

Catorzena. Incompatibilitats
14.1. Serà aplicable a les persones proposades el règim d’incompatibilitat al sector públic, en compliment
dels quals en el moment del nomenament, hauran d’aportar una declaració de les activitats que realitza,
sol·licitant la compatibilitat en el seu cas, o exercir l’opció prevista a l’article 337 del Decret 214/90, de 30 de
juliol,  pel  qual  s’aprova el  Reglament  de Personal  al  servei  de les entitats  locals, així  com la resta de
disposicions aplicables.

14.2.  Pel  que  fa  a  la  determinació  i  adscripció  al  lloc  de  treball,  règim  d’horari  i  jornada,  la  persona
nomenada s’atindrà als acords i resolucions que adoptin els òrgans corresponents de l’Ajuntament.

Quinzena. Incidències i recursos
15.1. Contra la convocatòria i les presents bases, que exhaureixen la via administrativa, es podrà interposar
per part de les persones interessades recurs potestatiu de reposició en el termini d’un mes davant el mateix
òrgan que les hagi aprovat, d’acord amb l’article 123 de la Llei  39/2015, d’1 d’octubre, de procediment
administratiu  comú  de  les  administracions  públiques.  En  cas  de  no  interposar  el  recurs  potestatiu  de
reposició es podrà interposar directament recurs contenciós administratiu, segons l’article abans esmentat i
el 45 i següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa,
davant el Jutjat contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la publicació
al Butlletí Oficial de la Província de Lleida.

15.2. Els actes qualificats del tribunal qualificador podran ser recorreguts en alçada davant la presidència de
la corporació o de l’autoritat en qui hagi delegat en el termini d’un mes des que s’hagin publicat.

15.3. Els actes de tràmit del tribunal qualificador no podran ser objecte de recurs, sense perjudici que es
puguin interposar reclamacions quan es tracti d’esmenar possibles errors materials en la confecció de la
llista d’aprovats, errors en la transcripció de publicacions, errors aritmètics en les qualificacions o errors
observables a simple vista. Aquests errors també podran ser corregits d’ofici pel tribunal.

15.4. El Tribunal està facultat per resoldre els dubtes o discrepàncies que sorgeixin referents a aquestes
bases i al desenvolupament del procés selectiu, i per prendre els acords necessaris pel seu bon ordre i
desenvolupament.
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15.5. En allò no previst en aquestes bases serà d’aplicació el que disposen la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim
local que va ser aprovat per Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, el Reial Decret Legislatiu 5/2015,
de 30 d’octubre, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, el Text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya que va ser aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril,  el  Reglament  de  personal  al  servei  de  les  entitats  locals  que  va  ser  aprovat  per  decret  de  la
Generalitat  de  Catalunya  214/1990,  de  30  de  juliol,  la  Llei  39/2015,  de  1  d’octubre,  de  procediment
administratiu comú de les Administracions Públiques, i la resta de les disposicions vigents en la matèria.

Setzena. Clàusula de protecció de dades de caràcter general
16.1. L’Ajuntament de la Seu d’Urgell  tractarà les dades personals de les persones sol·licitants i  de les
persones seleccionades en aquest  procés selectiu,  amb la finalitat  de gestionar  la seva sol·licitud i  les
actuacions objecte d’aquesta convocatòria, i es sotmet a les obligacions previstes en el Reglament europeu
2016/679, de 27 d’abril, General de Protecció de Dades (RGPD) i la seva adaptació a l’ordenament jurídic
espanyol a través de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia
dels drets digitals, i la resta de normativa complementària. En concret es preveu el tractament de dades de
contacte i acadèmics de les persones que participen en l’execució i seguiment dels objectius establerts en
aquestes bases.

16.2. L’Ajuntament de la Seu d’Urgell realitzarà les tasques necessàries perquè s’acompleixin els principis i
deures establerts en la normativa vigent  sobre la matèria, per garantir  que no hi  ha risc per als drets i
llibertats dels sol·licitants i dels seleccionats. Aquestes actuacions han d’incloure especialment la garantia de
transparència, en compliment dels articles 13 i 14 del RGPD, amb la informació detallada per la corporació.

16.3.  Per  a  qualsevol  consulta  o  queixa  relacionades  amb  el  tractament  de  les  dades  personals,  els
sol·licitants  tenen el  dret de contactar  amb el  delegat de protecció de dades a través de la bústia que
l’Ajuntament de la Seu d’Urgell posa a la seva disposició: dpd@aj-laseu.cat

16.4. Les dades que les persones seleccionades han facilitat, un cop finalitzat el motiu que n’ha originat la
recollida, es conserven seguint les instruccions de gestió documental i d’arxiu de l’Ajuntament. Les dades
que les persones sol·licitants han facilitat es conserven durant un màxim de 3 anys a partir de la presentació
de la sol·licitud.

16.5.  Les persones aspirants  i  les persones seleccionades poden exercir  els  drets d’accés, rectificació,
supressió, limitació, portabilitat o oposició al tractament de les seves dades, en els termes previstos a la
legislació vigent, a través de la seu electrònica de l’Ajuntament.

16.6. Les persones seleccionades tenen l’obligació de respectar la confidencialitat de tota la informació i les
dades de caràcter personal que, per qualsevol mitjà, els arribin com a conseqüència de la seva estada a
l’Ajuntament, i no desvelar-les ni reproduir-les de cap manera a fora de l’Ajuntament. Les dades esmentades
poden referir-se tant a empleats públics, com a usuaris o ciutadans i, en general, a totes aquelles terceres
persones que de forma directa o indirecta es posin en contacte amb l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.

16.7. Les persones seleccionades tenen l’obligació de complir amb les polítiques de seguretat, protecció de
dades i ús dels sistemes d’informació vigents a l’Ajuntament, així com qualsevol instrucció que, en aquest
sentit, se’ls faciliti. A més, han de respectar la confidencialitat de qualsevol fet que hagin observat o que el
personal de l’Ajuntament els hagi fet arribar en relació amb el servei o el personal esmentat.

ANNEX I
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Fitxa d’autoavaluació de mèrits (l’autobaremació té la consideració de declaració responsable. La falsedat
en les dades d’autobaremació determina l’exclusió del procés i la consideració de no haver-hi participat, a
més de les actuacions legals que derivin de la falsedat en les dades.)

1. Dades personals

Nom i cognoms DNI

2. Dades de la plaça objecte de la convocatòria

Identificació de la plaça

Denominació: Operari de jardineria

Grup: E

Naturalesa: Laboral fix

3. Experiència professional

NÚM. DE MESOS

Mesos  de  servei  o  de  treball  prestat  en  la  plaça  objecte  de la  convocatòria  o
equivalent,  com  a  funcionari  interí,  laboral  temporal,  o  en  adscripcions  o
assignacions temporals a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i/o a qualsevol ens públic
que en depèn.

Mesos de servei o de treball prestat en altres llocs de treball en el mateix grup o
subgrup  de  classificació,  però  no  en  l’exercici  de  funcions  anàlogues,  com  a
funcionari  interí,  laboral  temporal,  o en adscripcions o assignacions temporals a
l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i/o a qualsevol ens públic que en depèn.

Mesos de servei o de treball prestat en la realització de tasques anàlogues a les de
la plaça convocada, com a funcionari interí o laboral temporal, en qualsevol altra
administració local o en organismes o societats que depenguin d’aquesta.

4. Formació

Formació reglada i no reglada

NOM DE L’ACCIÓ FORMATIVA HORES
ORGANISME FORMADOR (CAL INDICAR EL RÈGIM JURÍDIC DE

L’ORGANISME)
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Coneixements de català Sí / No

Certificat de nivell superior de català 

Formació ACTIC Sí / No

Nivell 1 – Certificat bàsic ACTIC

Nivell 2 – Certificat mitjà ACTIC

Nivell 3 – Certificat avançat ACTIC

5. Altres mèrits

Sí / No

Ha superat un procés selectiu de concurs-oposició per a l’accés a una plaça
de la categoria de la plaça objecte de al convocatòria sense haver obtingut
plaça en propietat?

ANNEX II
Temari

El temari pel subgrup E segons els criteris generals establerts a l’acord sobre els processos d’estabilització
de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell serà el següent:

Temari general (1 temes):

Tema 1. El terme municipal de La Seu d’Urgell. Entitats de població, veïnats i geografia. Els carrers i les
places del municipi. Ubicació i característiques bàsiques dels seus principals edificis públics, equipaments i
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instal·lacions,  monuments  i  altres  llocs  d’interès.  Història,  festes,  entitats  i  esdeveniments  de  La  Seu
d’Urgell.

Temari específic (3 temes):

Tema 1. Preparació i manteniment del sòl.

Tema 2. Implantació i manteniment de grups de flor.

Tema 3. Gestió i poda dels arbres urbans.

Bases reguladores del procés selectiu de dues places de monitor d’extraescolars adscrits a la llar d’infants a
jornada reduïda, mitjançant el sistema de concurs-oposició, corresponents a l’oferta pública d’estabilització
de l’ocupació temporal de l’ajuntament de la Seu d’Urgell.

Primera. Objecte i justificació

L’objecte  d’aquestes  bases  és  regular  la  selecció,  mitjançant  convocatòria pública i  amb el  sistema de
concurs-oposició, dues places de monitor d’extraescolars adscrits a la Llar d’infants i a jornada reduïda,
classificada a la plantilla de personal de l’Ajuntament de La Seu d’Urgell, subgrup E, en règim laboral.

Aquestes places es troben subjectes al procés excepcional d’estabilització regulat per la Llei 20/2021, de 28
de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat i resten regides per les presents
bases, corresponents a l’oferta d’estabilització de l’ocupació temporal de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell,
aprovades  per  l’Alcaldia  núm.  368/2022  en  data  24.05.2022,  publicades  al  BOP  de  Lleida  en  data
30.05.2022 i al DOGC en data 27.05.2022.

Segona. Normativa aplicable
L’Acord de condicions generals que regeix aquesta convocatòria va ser aprovat per la Junta de Govern
Local del dia 07.11.2022 i publicat al BOP el dia 15.11.2022

Aquesta convocatòria es regeix per allò disposat a la normativa vigent en matèria de Funció Pública. En
concret, al Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de l’Estatut bàsic
de l’empleat públic, al Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei
de les entitats locals, al 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, a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local
i al Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del coneixement del català i l’aranès en els processos
de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya.

Tercera. Principis rectors
L’Ajuntament  de La Seu d’Urgell  garanteix que tots  els  processos  de selecció es regiran pels  principis
constitucionals d’igualtat, mèrit i capacitat, així com els de:

a) Publicitat i convocatòria de les bases.
b) Transparència.
c) Imparcialitat i professionalitat dels membres del tribunal.
d) Independència i discrecionalitat tècnica en l’actuació del tribunal.
e) Adequació entre el contingut dels processos selectius i les funcions o tasques a desenvolupar.
f) Agilitat, sense perjudici de l’objectivitat, en els processos de selecció.

Quarta. Característiques de la plaça
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Les característiques de la plaça objecte de la convocatòria són les següents:

 Nombre de places: 2
 Codi convocatòria: S.563.01 i S.563.02
 Règim: laboral fix.
 Denominació: Monitor d’extraescolars
 Grup: E.
 Previsió de ser adscrit al lloc de treball: Llar d’infants municipal
 Jornada:  reduïda.  Les  jornades  s’aniran  adaptant  anualment  en  funció  del  nombre  de  matrícules
d’alumnes que hi hagi en cada curs escolar i en funció de les necessitats del servei.
 Funcions generals:

- Atendre  directament  els  infants  del  grup  assignat,  en  el  seu  desenvolupament  de  la  personalitat
individual  i  social,  tant  en el  camp físic  com psíquic  i  social  i  també la  seva higiene personal,  vestit  i
alimentació.

- Col·laborar en la programació anual de l’activitat extraescolar ajustant-la a la programació educativa
general de la llar d’infants i amb coordinació amb l’equip educatiu.

- Facilitar l’adaptació de l’infant a la llar d’infants seguint les indicacions de la direcció i de l’equip eductiu.

- Assistir a les reunions de claustre de la llar d’infants si es requereix per coordinar temes d’organització
de centre i per coordinar la programació educativa.

- Col·laborar en la programació, preparació, realització i  fer el  seguiment i  avaluació de les activitats
educatives  de  la  seva  franja  horària  d’intervenció  i  dels  materials  necessaris  per  a  dur-les  a  terme
anualment.

- Col·laborar en la realització de l’inventari de les joguines i del material del centre.

- Realitzar l’atenció al ciutadà en els aspectes propis de la seva competència.

- Col·laborar  en  l’equip  educatiu  en  la  introducció  d’hàbits  de  control,  relatius  a  les  necessitats
fisiològiques dels infants, així com a tenir cura de la seva higiene.

- Comentar les incidències diàries i la informació rellevant en les agendes dels infants si s’escau.

- Col·laborar en l’organització i  dinamització d’activitats, que puguin comptar amb la participació dels
pares, o que tinguin relació amb les festes populars i altres aspectes d’interès pel projecte educatiu.

- Aplicar els protocols d’emergències i tècniques de prevenció d’accidents a la llar d’infants.

- Vetllar per l’ordre i bon manteniment dels espais, dels equips i mitjans del centre.

- Vetllar pel bon funcionament del treball en equip, així com informar a la direcció de qualsevol incidència
que es produeixi al centre.

- 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
- I, en general qualsevol altra funció de caràcter similar que li sigui atribuïda
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Les funcions  no són determinants  i  excloents,  per  la qual  cosa es  considera qualsevol  altra funció de
caràcter similar que li sigui atribuïda.

Cinquena. Requisits dels aspirants
Per poder prendre part en el procés les persones aspirants hauran de complir, en la data de finalització del
termini  de  presentació  de  sol·licituds,  i  durant  el  desenvolupament  del  procés  selectiu,  els  següents
requisits:

a) Tenir la nacionalitat espanyola o trobar-se en algun dels supòsits previstos a l’article 57 del TREBEP.
Independentment de la seva nacionalitat, també podran ser admesos en aquesta convocatòria els cònjuges
dels espanyols i espanyoles i dels nacionals d’altres estats membres si no estan separats de dret. Així com
els i les descendents dels i de les cònjuges dels espanyols i espanyoles i dels nacionals d’altres estats
membres de la Unió Europea, sempre que els cònjuges no estiguin separats de dret, si són menors de 21
anys o dependents.
Les  persones  aspirants  amb  nacionalitat  diferent  a  l’espanyola  hauran  de  demostrar  els  coneixements
suficients de castellà i català i es podrà exigir la superació de proves amb aquesta finalitat.
b) Tenir la capacitat funcional per al desenvolupament de les funcions corresponents.
c) Haver complert els 16 anys i no excedir l’edat màxima de jubilació o la que s’estableixi a les bases
específiques de la convocatòria, si fos el cas, d’acord amb la normativa específica d’aplicació.
d) No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de les Administracions Públiques o
òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats Autònomes, ni trobar-se en situació d’inhabilitació
absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial o per exercir funcions similars a
les que es desenvolupaven.
En el  cas de pertànyer a un altre estat, no trobar-se inhabilitats o en situació equivalent ni  haver estat
sotmesos a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu estat i en els mateixos termes, l’accés
a l’ocupació pública.
e) De conformitat amb la Disposició Addicional 7a de la llei 7/2007, de 12 d’abril, que aprova l’Estatut
Bàsic de l’empleat públic, no s’exigeix estar en possessió de cap de les titulacions previstes en el sistema
educatiu.
En  el  cas  de  titulacions  expedides  a  l’estranger,  cal  aportar  l’homologació  corresponent  del  Ministeri
d’Educació, Cultura i Esports.
Si el títol procedeix d’un estat membre de la Unió Europea, s’ha de presentar el certificat acreditatiu del
reconeixement o d l’homologació del títol equivalent, de conformitat amb la Directiva 89/48/CEE, de 21 de
desembre de 1988, el Reial Decret 1837/2008 i altres normes de transposició i desplegament.
f) No tenir la condició de personal laboral fix en el mateix cos, escala o especialitat, en la mateixa escala,
subescala, classe o categoria de l’administració a que s’opta.
g) Acreditar coneixements de català equivalents al nivell A2 del marc europeu comú de referència (MECR)
segons estableix el Decret 161/2002, d’11 de juny.
Els aspirants que no acreditin estar en possessió del certificat de coneixements de llengua catalana del
nivell de suficiència de català A2 de la Secretaria de Política Lingüística o equivalent hauran de realitzar una
prova de coneixements amb contingut anàleg.
Sempre que sigui possible, la prova la farà una persona tècnica del Consorci de Normalització Lingüística.
Aquesta persona assistirà al tribunal amb veu i sense vot. Aquesta té caràcter obligatori i eliminatori i es
qualificarà d’apte o no apte. Les persones aspirants que no superin la prova de català quedaran exclosos de
la convocatòria.
Quedaran exemptes de fer la prova aquelles persones candidates que, en algun procés de selecció per a
l’accés a la condició de personal funcionari o laboral, en qualsevol Administració o entitat del sector públic
institucional, ja hagin superat una prova de coneixements de català de nivell equivalent o superior.
h) Acreditar coneixements superiors de castellà tant en l’expressió oral com en l’escrita.
Les  persones  aspirants  admeses  en  el  procés  selectiu  que  no  tinguin  la  nacionalitat  espanyola  han
d’acreditar uns coneixements superiors de la llengua castellana.
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L’aspirant que no pugui acreditar documentalment que posseeix el nivell requerit s’haurà de sotmetre a les
proves de coneixements de castellà previstes a les presents bases. Quedaran exemptes de la realització de
l’exercici de llengua castellana les persones aspirants que n’acreditin el coneixement superior mitjançant
alguna de les tres opcions següents:
- Haver cursat la primària, la secundaria i el batxillerat, si s’escau, a Espanya.
- Diploma d’espanyol  d’acord amb el  RDL 1137/2002, de 31 d’octubre,  o equivalent,  o certificat  que
acrediti haver superat totes les proves requerides per a l’obtenció del mateix.
- Certificat d’aptitud en espanyol per a persones estrangeres expedit per escoles oficials d’idiomes.
i) No patir cap malaltia ni cap limitació física o psíquica que impedeixi el desenvolupament normal de les
funcions corresponents a la plaça convocada.

Sisena. Presentació de sol·licituds i llista d’admesos i exclosos
6.1. Les persones interessades en prendre part en el procediment hauran de presentar una instància en la
qual hauran de fer constar que coneixen i accepten aquestes bases i reconeixen totes i cadascuna de les
condicions exigides.

Les  instàncies  hauran  de  presentar-se  per  la  seu  electrònica  de  l’Ajuntament  de  la  Seu  d’Urgell
(www.laseu.cat) i es podran presentar únicament de forma telemàtica a la seu electrònica de l’Ajuntament.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals, per aquesta convocatòria els terminis seran
del  dia  26.02.2024 al  16.03.2024,  ambdós  inclosos.  L’Ajuntament  no  acceptarà  instàncies  presentades
abans de la data d’inici ni després de la data final.

Les bases i la convocatòria es publicaran íntegrament en el BOP i DOGC. Els restants i successius anuncis
d’aquesta convocatòria es faran públics únicament en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.

6.2. A la instància s’adjuntarà:

a. Fotocòpia  del  Document  Nacional  d’Identitat  o  del  document  equivalent  dels  altres  països,  o  el
consentiment de la persona aspirant per tal que l’Ajuntament pugui comprovar que les dades que la persona
manifesta s’ajusten a la realitat.
b. Fotocòpia de la titulació d’accés requerida.
c. Currículum vitae en el qual s’incloguin les dades personals i de contacte.
d. Fotocòpia del document acreditatiu dels coneixements de nivell de català.
e. Fotocòpia del document acreditatiu dels coneixements de nivell de castellà.
f. Llistat ordenat de mèrits a tenir en compte a la fase de concurs, així com altres mèrits i circumstàncies
al·legades que hagin de ser valorades.
g. Fotocòpia dels certificats i títols acreditatius dels mèrits al·legats, tant personals com professionals.
h. Declaració responsable de complir totes i cadascuna de les condicions exigides en les bases d’aquesta
convocatòria,  sempre  referides  a  la  data  en  què  expira  el  termini  assenyalat  per  a  la  presentació
d’instàncies.

6.3. Tota la documentació haurà de ser presentada de forma telemàtica. L’Ajuntament podrà requerir la
documentació original en cas de dubte per tal de garantir-ne la veracitat. En cas que es detecti falsedat en el
document la persona quedarà automàticament suspesa del procés.

6.4. Es computaran com a situacions assimilades al servei actiu, als efectes del còmput de serveis prestats,
els següents:

a. Les persones que hagin gaudit d’una excedència per cura de familiars d’acord amb l’article 89.4 del
TREBEP.
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b. Les persones que hagin gaudit d’una excedència per raó de violència de gènere d’acord amb l’article
89.5 del TREBEP.
c. Les persones declarades en serveis especials d’acord amb l’article 87 del TREBEP.
d. El personal laboral declarat en excedència forçosa d’acord amb l’article 46.1 del TRET.

6.5. Amb la presentació de la sol·licitud, les persones aspirants:

a. Donen el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per
prendre part en aquesta convocatòria i per a la tramitació del procés selectiu, que seran incorporades al
fitxer de Recursos Humans, d’acord amb la normativa vigent.
b. Donen  el  seu  consentiment  a  rebre  per  via  electrònica  les  comunicacions  que  puguin  derivar-se
d’aquest procés.

6.6. Els aspirants, en el moment de la presentació de la instància per participar en el procés selectiu, hauran
de presentar en format digital, la fitxa d’autoavaluació amb els mèrits aportats així com la documentació
acreditativa corresponent. Només s’han de fer constar els mèrits obtinguts fins a l’últim dia del període de
presentació d’instàncies.

6.7. El currículum vitae i la vida laboral no substitueixen les funcions de la fitxa d’autoavaluació aportada a
l’Annex I de les presents bases.

6.8.  Els  certificats  o  titulacions  hauran  d’acreditar  que  s’han  obtingut  com  a  molt  tard  en  la  data  de
presentació de sol·licituds.

6.9.  Les  persones  en  situació  de  discapacitat  seran  admeses  al  procés  de  selecció  sense  necessitat
d’acreditar  les  seves  condicions  psíquiques,  físiques  i  sensorials  abans  del  seu  començament,  sens
perjudici  que,  superat  el  procés  selectiu,  en  presentar  la  documentació  per  ser  nomenades,  hauran
d’acreditar, igual que la resta d’aspirants, la seva capacitat per desenvolupar les funcions i tasques dels llocs
que es convoquen.

Els aspirants amb discapacitat podran demanar en la sol·licitud de participació, l’adaptació o l’adequació de
temps i mitjans materials per a la realització de les proves i dels exercicis previstos en la convocatòria i el
motiu d’aquestes. Als efectes d’aquestes adaptacions es considerarà el que estableix l’article 7 del Decret
66/1999, de 9 de març, sobre l’accés a la funció pública de les persones amb discapacitat i dels equips de
valoració multiprofessional.

Els  aspirants  en  situació  de  discapacitat  que  sol·licitin  adaptacions,  hauran  de  presentar  un  dictamen
vinculant expedit per l’equip multiprofessional competent que determinarà, si fos el cas, l’adaptació del lloc o
llocs de treball sempre que aquesta no impliqui una modificació exorbitant en el context de l’organització o
sigui incompatible amb el desenvolupament de les funcions i tasques del lloc o llocs que es convoca.

6.10. Un cop finalitzat el termini de presentació d’instàncies la Junta de Govern Local aprovarà, la llista
provisional de les persones aspirants admeses i excloses al procés selectiu, amb expressió de la causa
d’exclusió.  En  la  mateixa  resolució  s’indicarà  la  composició  del  tribunal  i  el  lloc,  la  data  i  l’hora  del
començament de les proves de coneixement d’idiomes, si s’escau, i la data de l’inici de les actuacions.

6.11. Aquesta llista provisional es publicarà a l’e-tauler de l’Ajuntament. Malgrat això, en aplicació del que
preveu el segon paràgraf de l’art. 78 del Reglament del personal al servei de les entitats locals, es podrà
substituir aquesta publicació per una notificació a tots els interessats.
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6.12. Un cop publicada la llista provisional es concedirà un termini de 5 dies hàbils per a la presentació
d’esmenes i reclamacions, per esmenar el defecte o adjuntar el document que sigui preceptiu. Si en aquest
termini no hi hagués reclamacions, al·legacions o esmenes la llista passaria a ser definitiva i es publicarà a
l’e-tauler de l’Ajuntament.

Setena. Tribunal qualificador
7.1. El tribunal qualificador s’ajustarà al que disposa l’article 60 del TREBEP i al Reglament de Personal al
servei de les entitats locals, aprovats pel Decret 214/1990. La seva composició serà estricament tècnica,
ajustada als principis d’imparcialitat i professionalitat, seguint en la mesura del possible els criteris de paritat
entre dones i homes.

7.2. El tribunal qualificador estarà constituït de la següent manera:

- President: un funcionari de carrera i/o personal laboral fix, personal de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.
- Dos vocals tècnics: funcionaris de carrera i/o personal laborals fix que podran ser o no personal del
mateix Ajuntament i que compliran en tot moment amb els requisits de professionalitat i imparcialitat.
- Secretari: un funcionari o personal laboral de l’Ajuntament, amb veu però sense vot.

Un dels vocals i el seu suplent ho serà a proposta de l’EAPC.

7.3. El tribunal no podrà constituir-se sense l’assistència d’almenys tres membres amb veu i vot, titulars o
suplents, ni podrà actuar sense la presència, com a mínim, del President i del Secretari. El Tribunal podrà
optar per reunir-se telemàticament sempre que es compleixin els requisits indicats a la base setena.

7.4.  El  tribunal pot  disposar la incorporació a les seves tasques d’assessors especialistes, els quals es
limitaran a l’exercici de les seves especialitats tècniques en base a les quals col·laboraran exclusivament
amb el tribunal. La seva funció se circumscriu a l’assessorament tècnic especialitzat, actuant amb veu però
sense vot. Els assessors hauran de guardar sigil i confidencialitat sobre les dades i assumptes sobre els
quals tinguin coneixement a conseqüència de la seva tasca assessora al tribunal.

7.5. L’abstenció i recusació dels i de les membres del tribunal s’ha d’ajustar al que preveuen els articles 23 i
24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

7.6.  El  tribunal  està  facultat  per  resoldre  els  dubtes  o  les  discrepàncies  que  s’originin  durant  el
desenvolupament del procés de selecció.

7.7. En cas d’empat, el vot del President serà de qualitat.

7.8.  El  tribunal  ordenarà  a  les  persones  aspirants  d’acord  amb  la  puntuació  declarada  en  la  fitxa
d’autoavaluació.

7.9. Una vegada es disposi d’aquest llistat ordenat, el tribunal comprovarà les puntuacions de les persones
aspirants.  La  comprovació  es  realitzarà  respecte  dels  documents  aportats  i  esmentats  a  la  fitxa
d’autoavaluació i/o les dades aportades pel  Servei  de Recursos Humans de l’Ajuntament  respecte dels
serveis prestats en aquesta administració. En cas d’empat es verificarà la informació per poder desfer-los en
funció dels criteris fixats a la base 11.2 de les presents bases.

7.10. El tribunal podrà exigir que els aspirants mostrin els documents originals. En aquest cas, els aspirants
hauran d’aportar-los a l’Ajuntament  en el  termini  màxim de 5 dies des del  requeriment  que es  faci  als
aspirants.
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7.11. El tribunal podrà decidir no comprovar la puntuació dels aspirants que, segons la puntuació que han fet
constar a la fitxa d’autoavaluació, no tenen opcions de poder ser seleccionats.

7.12. Una vegada realitzada la comprovació, el tribunal fixarà la llista provisional de puntuacions, ordenant
de major a menor les sol·licituds i indicant el resultat d’aplicar els criteris de desempat, quan hagi estat
necessari. En aquest llistat, les persones aspirants amb puntuació idèntica sortiran al mateix lloc.

7.13. El llistat es publicarà a l’e-Tauler de la seu electrònica de l’Ajuntament i no es farà cap notificació
personal als aspirants.

7.14. Les persones aspirants podran formular al·legacions en un termini de 5 dies hàbils a comptar des del
dia següent a la data de publicació de la llista i aportar els documents justificatius dels mèrits que s’hagin fet
constar  a la fitxa d’autoavaluació.  No podran incloure nous mèrits que no s’hagin fet  constar  a la fitxa
d’autoavaluació.

7.15.  El  tribunal  analitzarà  les  al·legacions,  les  resoldrà  justificadament,  fixarà  el  llistat  definitiu  de
puntuacions i farà la proposta de nomenament o contractació a l’òrgan competent. L’acta es publicarà a
l’e-Tauler de la seu electrònica de l’Ajuntament.

Vuitena. Procediment de selecció
8.1. La selecció de les persones aspirants es farà a través del sistema de concurs oposició que es regirà
segons els criteris generals establerts a l’acord sobre els processos d’estabilització de l’Ajuntament de la
Seu d’Urgell i allò disposat en l’article 2 de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la
reducció de la temporalitat en l’ocupació pública. L’ordre de les actuacions serà el següent:

 Prova de coneixements de català, i castellà, si és necessària.
 Fase d’oposició,
 Fase de concurs.

8.2. El concurs-oposició no tindrà caràcter eliminatori i la puntuació màxima serà de 50 punts; dels quals 30
punts corresponen a la fase d’oposició i 20 a la fase de concurs.

8.3. Els aspirants que no compareguin a qualsevols dels exercicis, quedaran automàticament eliminats del
procés selectiu a excepció de casos de força major degudament justificats i valorats lliurement pel tribunal.

8.4. A la vista del nombre d’aspirants i de la disponibilitat dels membres que formen el Tribunal qualificador,
els Tribunal podrà valorar i decidir si ambdues fases es duran a terme el mateix dia o bé en dies separats.

8.5. Les persones aspirants que no acreditin un coneixement de català i castellà segons allò disposat a la
base 5ª hauran de realitzar les proves de coneixements de llengües que es detallen a continuació:

a. Prova de coneixements de català.
S’ajustarà a les disposicions del  Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del  coneixement del
català  i  l’aranès  en  els  processos  de  selecció  de  personal  i  de  provisió  de  llocs  de  treball  de  les
administracions públiques de Catalunya.
La prova de llengua catalana es qualificarà com a apte o no apte, essent, per tant, de caràcter eliminatori, i
el fet de no superar-la suposarà l’exclusió del procés selectiu.
Les  persones  aspirants  que  estiguin  en  possessió  del  certificat  acreditatiu  corresponent  o  els  seus
equivalents resten exempts de portar a terme aquesta prova.
b. Prova de coneixements de castellà.
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Consistirà en la realització d’una prova en què es comprovarà que les persones aspirants posseeixen un
nivell  adient  de comprensió  i  expressió oral  i  escrita  d’aquesta llengua,  en tot  cas  ajustat  al  contingut
funcional del lloc de treball a desenvolupar.
La prova de llengua castellana es qualificarà com a apte o no apte, essent, per tant, de caràcter eliminatori, i
el fet de no superar-la suposarà l’exclusió del procés selectiu.
Les  persones  aspirants  que  estiguin  en  possessió  del  certificat  acreditatiu  corresponent  o  els  seus
equivalents resten exempts de portar a terme aquesta prova.

Novena. Desenvolupament de la fase d’oposició
9.1. La fase d’oposició, no serà eliminatòria i el contingut de les proves estarà relacionat amb les funcions
pròpies del lloc de treball vinculat a la plaça convocada, i valoraran el grau d’experiència professional en el
desenvolupament de dites funcions a través d’una prova teòrica i una prova pràctica. La puntuació màxima
serà de 30 punts amb la distribució següent:

A. PROVA TEÒRICA serà tipus test  i  les preguntes versaran sobre el  temari  indicat  en l’annex II.  La
puntuació màxima d’aquesta prova serà de 10 punts.
B. PROVA PRÀCTICA consistirà  en  la  resolució  d’un  o  varis  casos  pràctics  a  criteri  del  tribunal,  i
relacionats amb les funcions pròpies del lloc de treball vinculat a la plaça convocada i el temari específic
indicat en l’annex II. La puntuació màxima serà de 20 punts.

El temps màxim serà de dues hores per cada prova, tot i que el tribunal, en funció del nombre de preguntes
que finalment decideixi, podrà fixar un temps inferior.

Desena. Desenvolupament de la fase de concurs
10.1. La fase de concurs consistirà en l’acreditació i valoració dels mèrits es realitzarà d’acord amb els
següents paràmetres:

a. El  límit  temporal  per  valorar  l’experiència  professional  serà  la  data  de  finalització  del  termini  de
presentació de sol·licituds de participació.
b. Només  es  valoraran  els  mèrits  citats  a  la  fitxa  d’autoavaluació  aportada  durant  el  període  de
presentació  d’instàncies  i  que es  pugui  verificar  amb la  documentació  acreditativa  presentada dins  del
mateix termini.
c. L’experiència professional es computa per mesos complets.
d. Els serveis prestats a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell  s’hauran d’acreditar mitjançant el certificat de
serveis prestats. El certificat no s’haurà d’aportar amb la instància i s’incorporarà d’ofici a la documentació
de cada aspirant, si aquest ho fa constar a la fitxa d’autoavaluació.
e. Els serveis prestats a d’altres Administracions públiques s’acreditaran mitjançant certificat de serveis
prestats amb el model de l’Annex I del Reial Decret 1461/82. No s’acceptaran els acreditats amb algun altre
model de certificat.
f. L’acreditació de la formació es realitzarà mitjançant  fotocòpia  dels  corresponents  títols  o certificats
emesos per les institucions formadores corresponents, que hauran d’incloure la identificació de la persona
titular, les hores de durada o crèdits equivalents, la temàtica, la data d’emissió, la indicació sobre si és un
certificat d’aprofitament o assistència, i l’organisme emissor.
g. Els mèrits obtinguts a l’estranger s’han d’acreditar mitjançant certificats traduïts oficialment a qualsevol
de les dues llengües oficials a Catalunya.

10.2. La puntuació del concurs de mèrits serà d’un màxim de 20 punts, que es distribuiran d’acord amb els
criteris següents:

10.2.1. Experiència professional.
L’experiència professional tindrà una valoració màxima de 18 punts, segons es detalla:
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a. L’experiència  en  la  plaça  convocada  o  equivalent,  com a  funcionari  interí,  laboral  temporal,  o  en
adscripcions o assignacions temporals a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i/o a qualsevol ens públic que en
depèn es valorarà amb 0,265 punts per cada mes de serveis prestats.
b. L’experiència en altres llocs del mateix grup o subgrup de classificació, però no en la realització de
feines anàlogues, com a funcionari interí, laboral temporal, o en adscripcions o assignacions temporals a
l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i/o a qualsevol ens públic que en depèn es valorarà amb 0,20 punts per cada
mes de serveis prestats.
c. L’experiència en llocs de treball  realitzant  tasques anàlogues a les de la plaça convocada, com a
funcionari interí  o laboral temporal, en altres administracions locals o en organismes o societats que en
depenguin es valorarà amb 0,09 punts per cada mes de serveis prestats.

10.2.1.2. Per a valorar l’experiència professional es seguiran els criteris següents:

a. Es comptabilitzarà com a mes un període ininterromput de 30 dies, independentment de la jornada de
treball, i no es tindran en compte les fraccions inferiors excepte quan s’apliquin els criteris de desempat.
b. En aquells casos de reducció de jornada per guarda legal o cura directa d’un familiar fins al segon grau
de consanguinitat o afinitat, aquests períodes es computaran com a jornada sencera, sempre que quedin
acreditats.

10.2.2. Formació.
Els mèrits acadèmics es valoraran amb un màxim de 2 punts, seguint els criteris següents:

a. Es valoraran tots els cursos i  altres formacions reglades i  no reglades per 0,04 punts per hora de
formació acreditada.
b. Certificats de cursos i altres formacions reglades i no reglades on s’especifiquin les hores de formació.
c. Es valorarà tenir un nivell de català superior a l’exigit. S’atorgaran 0,125 punts per nivell.
d. Es valorarà tenir l’ACTIC a raó de 0,25 punts per cada nivell.

10.2.3. Altres mèrits.
Es valorarà amb 0,25 punts haver superat un concurs-oposició de la categoria convocada a l’Ajuntament de
la Seu d’Urgell sense haver obtingut plaça en propietat.

Onzena. Llista de persones aprovades i presentació de documents
11.1. La puntuació definitiva del procés selectiu serà el resultat de la puntuació obtinguda en la valoració
dels mèrits.

11.2. En cas d’empat, l’ordre de les persones aspirants s’establirà seguint els següents criteris:

1. Segons l’experiència total acreditada:
a. Major experiència a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i a la plaça convocada.
b. Major experiència a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i en altres llocs de treball del mateix grup que el de
la plaça convocada.
c. Major experiència en altres entitats locals i a la plaça convocada.
2. Major  nombre  de  dies  d’experiència  professional  en  la  plaça  convocada  o  equivalent,  prestats  a
l’Ajuntament de la Seu d’Urgell o en qualsevol ens públic integrat d’aquest.
3. La persona aspirant de major edat.

11.3.  Un  cop  finalitzada  la  qualificació  de  les  persones  aspirants  es  publicarà  la  relació  de  persones
aprovades per ordre de puntuació final.
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11.4. L’aspirant que resulti seleccionat haurà de presentar davant de la Secretaria General de l’Ajuntament,
dins del termini de 20 dies naturals des de que es faci pública la proposta d’aspirant a la plaça objecte
d’aquesta convocatòria i abans de ser contractat com a laboral fix, el certificat mèdic acreditatiu de complir
les condicions físiques o psíquiques específiques per a l’exercici de les funcions pròpies del lloc de treball al
que es  fa  referència  així  com original  o  còpia  compulsada  de tots  els  documents  requerits  a  la  base
cinquena d’aquesta convocatòria.

11.5. Si l’aspirant seleccionat no signa el contracte o no aporta la referida documentació durant el termini
previst, es procedirà al nomenament del següent aspirant de la llista de puntuacions finals, respecte el qual
serà aplicable el mateix termini que a l’anterior; i així successivament per ordre de prelació d’acord amb les
puntuacions finals.

Dotzena. Període de pràctiques
12.1. Formarà part del procés selectiu la superació d’un període de pràctiques amb caràcter eliminatori, que
tindrà la durada prevista en l’Estatut dels Treballadors.

12.2.  A la  finalització  del  període  de  pràctiques  s’emetrà  informe  d’avaluació  per  part  de  la  persona
responsable de fer el seguiment de la persona nomenada. La qualificació d’aquest període serà apte o no
apte. En cas dels aspirants declarats no aptes per resolució motivada de l’Alcaldia amb tràmit d’audiència
previ, perdran en conseqüència tots els drets a ser contractats.

12.3. El període de pràctiques es suprimirà en el cas que la persona aspirant hagi ocupat durant un termini
superior  als  dos  mesos  com  a  període  de  pràctiques  una  plaça  equivalent  a  la  de  l’objecte  de  la
convocatòria i a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.

12.4. Durant el període de pràctiques el personal haurà d’assistir als cursos de formació que l’Ajuntament
pugui organitzar.

12.5. Els aspirants que hagin superat aquest període seran contractats en règim laboral fix. Els que no
l’hagin superat perdran tots els drets a ser contractats.

Tretzena. Creació i funcionament de la borsa de treball
13.1. Borsa de treball genèrica tindrà el funcionament que es descriu a continuació:
Les persones aspirants a les vacants convocades i que no obtinguin plaça passaran a formar part d’una
borsa de treball  de caràcter  extraordinari  per  ordre de puntuació.  Aquesta borsa funcionarà dins de la
jerarquia de borses i serà la que prevalgui per sobre del a resta de borses existents.

En cas d’empat entre els aspirants que s’incorporaran a la borsa, l’ordre s’establirà seguint els criteris de
desempat establerts en la base 11.2 de les presents bases.

13.2. Borsa de treball específica:
La finalitat d’aquesta borsa és excepcional, atenent l’esperit de la Llei 20/2021. Així, l’objecte de la borsa és
proveir aquelles places que han estat cobertes inicialment en propietat i respecte de les quals l’aspirant
seleccionat durant el  període de prova o mentre duri el  pla d’estabilització passi  a una situació que no
impliqui reserva de plaça. En aquest cas, l’Ajuntament podrà recórrer a la borsa de laborals fix per tal de
proveir la plaça que es generi com a conseqüència de la plaça que hagi tornat a quedar vacant.

La borsa de treball creada a partir d’aquest procés selectiu serà vigent fins al dia 31 d’octubre de 2024.

Les persones aspirants que passin a formar part de la borsa de treball podran ser cridades per l’Ajuntament
d’acord amb l’ordre rigorós de qualificació per al seu nomenament d’acord amb allò disposat a l’article 10 del
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TREBEP, sempre i quan es trobin disponibles i reuneixin la resta de requisits en la data prevista per a l’inici
de la interinitat, i procedeixi legalment conforme a la normativa vigent del moment.

13.3. La pertinència a la borsa de treball  no implica, per si mateixa, cap mena de dret al nomenament.
Únicament es garanteix que quan l’Ajuntament consideri necessària la cobertura urgent d’una plaça s’apliqui
el procediment establert en aquestes bases.

13.4 L’Ajuntament intentarà comunicar-se un màxim de tres vegades amb la persona aspirant mitjançant
mitjans telemàtics: trucada telefònica, videotrucada, correu electrònic, SMS, etc. Entre cada intent hauran de
passar com a mínim 3 hores.

Si la persona no respongués en un termini màxim de tres dies hàbils, aquesta passaria a ocupar el darrer
lloc de la borsa de treball i l’Ajuntament iniciaria les comunicacions amb el o la següent aspirant de la borsa.
Tots els intents de comunicació per part de l’Ajuntament quedaran registrats a l’expedient pertinent.

13.5. Si la persona cridada respongués a la comunicació iniciada per l’Ajuntament, aquest li atorgaria un
període màxim de dos dies hàbils per manifestar la seva conformitat o renúncia al nomenament.

13.6. La permanència de les persones a aquesta borsa resta supeditada a la disponibilitat per cobrir les
vacants que es presentin. S’exceptuen d’aquest supòsit les renúncies per causa justificada. Es consideren
causes justificades aquelles sobrevingudes i no voluntàries com malalties, part o compliment d’un deure
inexcusable  de  caràcter  públic  o  personal,  entre  d’altres.  Aquestes  situacions  s’hauran  de  justificar
documentalment.

13.7. Les persones que acumulin dues renúncies corresponents a dues ofertes de treball per alguna causa
diferent a les citades anteriorment, o siguin sancionades per la incoació d’un procediment disciplinari, seran
eliminades de la borsa.

13.8. Si el responsable del servei on s’adscrigui la persona integrant de la borsa prèviament nomenada emet
un informe negatiu, relatiu a la manca de capacitat manifestada per un rendiment insuficient que impedeixi
realitzar amb eficàcia les funcions atribuïdes al lloc de treball, en donarà trasllat a Recursos Humans, i
s’articularà  el  procediment  contradictori  corresponent,  el  qual  podrà comportar  l’expulsió  de la  persona
aspirant de la borsa, tot informant, si s’escau, la representació del personal.

Catorzena. Incompatibilitats
14.1. Serà aplicable a les persones proposades el règim d’incompatibilitat al sector públic, en compliment
dels quals en el moment del nomenament, hauran d’aportar una declaració de les activitats que realitza,
sol·licitant la compatibilitat en el seu cas, o exercir l’opció prevista a l’article 337 del Decret 214/90, de 30 de
juliol,  pel  qual  s’aprova el  Reglament  de Personal  al  servei  de les entitats  locals, així  com la resta de
disposicions aplicables.

14.2.  Pel  que  fa  a  la  determinació  i  adscripció  al  lloc  de  treball,  règim  d’horari  i  jornada,  la  persona
nomenada s’atindrà als acords i resolucions que adoptin els òrgans corresponents de l’Ajuntament.

Quinzena. Incidències i recursos
15.1. Contra la convocatòria i les presents bases, que exhaureixen la via administrativa, es podrà interposar
per part de les persones interessades recurs potestatiu de reposició en el termini d’un mes davant el mateix
òrgan que les hagi aprovat, d’acord amb l’article 123 de la Llei  39/2015, d’1 d’octubre, de procediment
administratiu  comú  de  les  administracions  públiques.  En  cas  de  no  interposar  el  recurs  potestatiu  de
reposició es podrà interposar directament recurs contenciós administratiu, segons l’article abans esmentat i
el 45 i següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa,
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davant el Jutjat contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la publicació
al Butlletí Oficial de la Província de Lleida.

15.2. Els actes qualificats del tribunal qualificador podran ser recorreguts en alçada davant la presidència de
la corporació o de l’autoritat en qui hagi delegat en el termini d’un mes des que s’hagin publicat.

15.3. Els actes de tràmit del tribunal qualificador no podran ser objecte de recurs, sense perjudici que es
puguin interposar reclamacions quan es tracti d’esmenar possibles errors materials en la confecció de la
llista d’aprovats, errors en la transcripció de publicacions, errors aritmètics en les qualificacions o errors
observables a simple vista. Aquests errors també podran ser corregits d’ofici pel tribunal.

15.4. El Tribunal està facultat per resoldre els dubtes o discrepàncies que sorgeixin referents a aquestes
bases i al desenvolupament del procés selectiu, i per prendre els acords necessaris pel seu bon ordre i
desenvolupament.

15.5. En allò no previst en aquestes bases serà d’aplicació el que disposen la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim
local que va ser aprovat per Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, el Reial Decret Legislatiu 5/2015,
de 30 d’octubre, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, el Text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya que va ser aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril,  el  Reglament  de  personal  al  servei  de  les  entitats  locals  que  va  ser  aprovat  per  decret  de  la
Generalitat  de  Catalunya  214/1990,  de  30  de  juliol,  la  Llei  39/2015,  de  1  d’octubre,  de  procediment
administratiu comú de les Administracions Públiques, i la resta de les disposicions vigents en la matèria.

Setzena. Clàusula de protecció de dades de caràcter general
16.1. L’Ajuntament de la Seu d’Urgell  tractarà les dades personals de les persones sol·licitants i  de les
persones seleccionades en aquest  procés selectiu,  amb la finalitat  de gestionar  la seva sol·licitud i  les
actuacions objecte d’aquesta convocatòria, i es sotmet a les obligacions previstes en el Reglament europeu
2016/679, de 27 d’abril, General de Protecció de Dades (RGPD) i la seva adaptació a l’ordenament jurídic
espanyol a través de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia
dels drets digitals, i la resta de normativa complementària. En concret es preveu el tractament de dades de
contacte i acadèmics de les persones que participen en l’execució i seguiment dels objectius establerts en
aquestes bases.

16.2. L’Ajuntament de la Seu d’Urgell realitzarà les tasques necessàries perquè s’acompleixin els principis i
deures establerts en la normativa vigent  sobre la matèria, per garantir  que no hi  ha risc per als drets i
llibertats dels sol·licitants i dels seleccionats. Aquestes actuacions han d’incloure especialment la garantia de
transparència, en compliment dels articles 13 i 14 del RGPD, amb la informació detallada per la corporació.

16.3.  Per  a  qualsevol  consulta  o  queixa  relacionades  amb  el  tractament  de  les  dades  personals,  els
sol·licitants  tenen el  dret de contactar  amb el  delegat de protecció de dades a través de la bústia que
l’Ajuntament de la Seu d’Urgell posa a la seva disposició: dpd@aj-laseu.cat

16.4. Les dades que les persones seleccionades han facilitat, un cop finalitzat el motiu que n’ha originat la
recollida, es conserven seguint les instruccions de gestió documental i d’arxiu de l’Ajuntament. Les dades
que les persones sol·licitants han facilitat es conserven durant un màxim de 3 anys a partir de la presentació
de la sol·licitud.

16.5.  Les persones aspirants  i  les persones seleccionades poden exercir  els  drets d’accés, rectificació,
supressió, limitació, portabilitat o oposició al tractament de les seves dades, en els termes previstos a la
legislació vigent, a través de la seu electrònica de l’Ajuntament.
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16.6. Les persones seleccionades tenen l’obligació de respectar la confidencialitat de tota la informació i les
dades de caràcter personal que, per qualsevol mitjà, els arribin com a conseqüència de la seva estada a
l’Ajuntament, i no desvelar-les ni reproduir-les de cap manera a fora de l’Ajuntament. Les dades esmentades
poden referir-se tant a empleats públics, com a usuaris o ciutadans i, en general, a totes aquelles terceres
persones que de forma directa o indirecta es posin en contacte amb l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.

16.7. Les persones seleccionades tenen l’obligació de complir amb les polítiques de seguretat, protecció de
dades i ús dels sistemes d’informació vigents a l’Ajuntament, així com qualsevol instrucció que, en aquest
sentit, se’ls faciliti. A més, han de respectar la confidencialitat de qualsevol fet que hagin observat o que el
personal de l’Ajuntament els hagi fet arribar en relació amb el servei o el personal esmentat.

ANNEX I
Fitxa d’autoavaluació de mèrits (l’autobaremació té la consideració de declaració responsable. La falsedat
en les dades d’autobaremació determina l’exclusió del procés i la consideració de no haver-hi participat, a
més de les actuacions legals que derivin de la falsedat en les dades) *

1. Dades personals

Nom i cognoms DNI

2. Dades de la plaça objecte de la convocatòria

Identificació de la plaça

Denominació: Monitor d’extraescolars adscrit a la llar d’infants

Grup: E

Naturalesa: Laboral fix

3. Experiència professional

NÚM. DE MESOS

Mesos de servei o de treball prestat en la plaça objecte de la convocatòria o
equivalent,  com  a  funcionari  interí,  laboral  temporal,  o  en  adscripcions  o
assignacions temporals a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell  i/o a qualsevol ens
públic que en depèn.

Mesos de servei o de treball prestat en altres llocs de treball en el mateix grup o
subgrup de classificació, però no en l’exercici  de funcions anàlogues, com a
funcionari interí, laboral temporal, o en adscripcions o assignacions temporals a
l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i/o a qualsevol ens públic que en depèn.

Mesos de servei o de treball prestat en la realització de tasques anàlogues a les
de la plaça convocada, com a funcionari interí o laboral temporal, en qualsevol
altra administració local o en organismes o societats que depenguin d’aquesta.
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4. Formació

Formació reglada i no reglada
NOM DE L’ACCIÓ FORMATIVA HORES ORGANISME FORMADOR (CAL INDICAR EL RÈGIM JURÍDIC DE

L’ORGANISME)

Coneixements de català Sí / No

Certificat de nivell superior de català 

Formació ACTIC Sí / No

Nivell 1 – Certificat bàsic ACTIC

Nivell 2 – Certificat mitjà ACTIC

Nivell 3 – Certificat avançat ACTIC

5. Altres mèrits

Sí / No
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Ha superat un procés selectiu de concurs-oposició per a l’accés a una plaça de la
categoria de la plaça objecte de al convocatòria sense haver obtingut plaça en
propietat?

ANNEX II
Temari

El temari pel subgrup E segons els criteris generals establerts a l’acord sobre els processos d’estabilització
de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell serà el següent:

Temari general (1 temes):

Tema 1. El terme municipal de La Seu d’Urgell. Entitats de població, veïnats i geografia. Els carrers i les
places del municipi. Ubicació i característiques bàsiques dels seus principals edificis públics, equipaments i
instal·lacions,  monuments  i  altres  llocs  d’interès.  Història,  festes,  entitats  i  esdeveniments  de  La  Seu
d’Urgell.

Temari específic (3 temes):

Tema 1. Tècniques i recursos d’animació d’activitats de lleure en l’educació infantil.

Tema 2. Protocols d’actuació i tècniques de prevenció d’accidents a la llar d’infants.

Tema 3. Cures i hàbits d’higiene, salut, descans i alimentació en la primera infància.

Bases reguladores del procés selectiu de dues places d’oficial de la brigada d’obres, mitjançant el sistema
de concurs-oposició, corresponents a l’oferta pública d’estabilització de l’ocupació temporal de l’ajuntament
de la Seu d’urgell.

Primera. Objecte i justificació

L’objecte  d’aquestes  bases  és  regular  la  selecció,  mitjançant  convocatòria pública i  amb el  sistema de
concurs-oposició,  dues  places  d’oficial  de la  brigada  d’obres,  classificada  a  la  plantilla  de personal  de
l’Ajuntament de La Seu d’Urgell, subgrup C2, en règim laboral.

Aquestes places es troben subjectes al procés excepcional d’estabilització regulat per la Llei 20/2021, de 28
de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat i resten regides per les presents
bases, corresponents a l’oferta d’estabilització de l’ocupació temporal de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell,
aprovades  per  l’Alcaldia  núm.  368/2022  en  data  24.05.2022,  publicades  al  BOP  de  Lleida  en  data
30.05.2022 i al DOGC en data 27.05.2022.

Segona. Normativa aplicable
L’Acord de condicions generals que regeix aquesta convocatòria va ser aprovat per la Junta de Govern
Local del dia 07.11.2022 i publicat al BOP el dia 15.11.2022

Aquesta convocatòria es regeix per allò disposat a la normativa vigent en matèria de Funció Pública. En
concret, al Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de l’Estatut bàsic
de l’empleat públic, al Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei
de les entitats locals, al 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, a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local
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i al Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del coneixement del català i l’aranès en els processos
de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya.

Tercera. Principis rectors
L’Ajuntament  de La Seu d’Urgell  garanteix que tots  els  processos  de selecció es regiran pels  principis
constitucionals d’igualtat, mèrit i capacitat, així com els de:

a) Publicitat i convocatòria de les bases.
b) Transparència.
c) Imparcialitat i professionalitat dels membres del tribunal.
d) Independència i discrecionalitat tècnica en l’actuació del tribunal.
e) Adequació entre el contingut dels processos selectius i les funcions o tasques a desenvolupar.
f) Agilitat, sense perjudici de l’objectivitat, en els processos de selecció.

Quarta. Característiques de la plaça
Les característiques de la plaça objecte de la convocatòria són les següents:

 Nombre de places: 2
 Codi convocatòria: S.200.01 i S.200.02
 Règim: laboral fix.
 Denominació: Oficial de la brigada d’obres.
 Grup: C2.
 Lloc de treball: Oficial de la brigada d’obres
 Jornada: completa
 Funcions generals:

Les funcions a realitzar per un oficial de la Brigada d’Obres són les relacionades amb el manteniment de la
via publica i els edificis en que el manteniment recau directament sobre l’Ajuntament, així com els treballs
relacionats amb el muntatge d’esdeveniments en que hi col·labora l’Ajuntament.

- Pel que fa a manteniment de la via publica, les funcions són les següents:

o Arranjament de paviments de voreres i calçades.

o Col·locació de nova senyalització i manteniment de l’existent.

o Obertura de cates per  l’arranjament de fuites tant de la xarxa d’aigua potable com de la xarxa de
clavegueram.

o Col·locació de mobiliari urbà com bancs, papereres, aparcabicicletes, etc.

- Pel que fa al manteniment d’edificis:

o Arranjament  de  revestiments  deteriorats  de  les  diferents  estàncies,  com  enrajolats  de  banys,
arrebossats de paraments de façana, etc.

o Obertura de regates en paraments per la localització i arranjament de possibles fuites.

o Localització i arranjament del material de cubrició de les cobertes (teules, pissarres, etc..)

o Col·locació de jocs infantils i elements esportius (porteries, cistelles de basquet, etc.)
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o Col·locació de nova senyalització i manteniment de l’existent..

- A part dels treballs propis del lloc de treball, un oficial de la Brigada d’Obres pot realitzar altres funcions
no  relacionades  amb  l’àmbit  de  la  construcció,  quan  el  Servei  d’Obres  Municipal  ho  necessiti,
esdeveniments o actes:

o Transport  i  muntatge d’elements  de mobiliari  per  la  celebració  de actes  culturals,  com entarimats,
taules, cadires, etc..

 Puntualment  és necessari  el  muntatge de tarimes per  actuacions,  concerts,  i  esdeveniments varis:
tarimes, trasllat de mobiliari, escenaris, etc. per al desenvolupament de qualsevol tipus d’esdeveniment o
adequació d’espais

o Transport de mobles entre els diferents edificis municipals.

 Aquests treballs comporten un esforç físic important, donat que habitualment els elements a transportar
son voluminosos i pesats.

o Incidències de la via pública per inclemències meteorològiques.

 Feines de retirada de neu i d’escampada de sal de la via publica per facilitar la circulació dels vehicles i
persones.

- Conduir el vehicle assignat per al trasllat de material i maquinària necessària per al desenvolupament
dels treballs encomanats.

- Fer servir les eines manuals i mecàniques requerides pel desenvolupament dels treballs encomanats,
així com tenir cura del seu manteniment.

- Complimentar adequadament els documents acreditatius dels temps destinats a la realització del treball
i del material utilitzat.

- 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.

- I, en general qualsevol altra funció de caràcter similar que li sigui atribuïda

Cinquena. Requisits dels aspirants
Per poder prendre part en el procés les persones aspirants hauran de complir, en la data de finalització del
termini  de  presentació  de  sol·licituds,  i  durant  el  desenvolupament  del  procés  selectiu,  els  següents
requisits:

a) Tenir la nacionalitat espanyola o trobar-se en algun dels supòsits previstos a l’article 57 del TREBEP.
Independentment de la seva nacionalitat, també podran ser admesos en aquesta convocatòria els cònjuges
dels espanyols i espanyoles i dels nacionals d’altres estats membres si no estan separats de dret. Així com
els i les descendents dels i de les cònjuges dels espanyols i espanyoles i dels nacionals d’altres estats
membres de la Unió Europea, sempre que els cònjuges no estiguin separats de dret, si són menors de 21
anys o dependents.
Les  persones  aspirants  amb  nacionalitat  diferent  a  l’espanyola  hauran  de  demostrar  els  coneixements
suficients de castellà i català i es podrà exigir la superació de proves amb aquesta finalitat.

Administració Local 31



  Número 245

Butlletí Oficial de la Província de Lleida Divendres, 23 de desembre de 2022

b) Tenir la capacitat funcional per al desenvolupament de les funcions corresponents.
c) Haver complert els 16 anys i no excedir l’edat màxima de jubilació o la que s’estableixi a les bases
específiques de la convocatòria, si fos el cas, d’acord amb la normativa específica d’aplicació.
d) No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de les Administracions Públiques o
òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats Autònomes, ni trobar-se en situació d’inhabilitació
absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial o per exercir funcions similars a
les que es desenvolupaven.
En el  cas de pertànyer a un altre estat, no trobar-se inhabilitats o en situació equivalent ni  haver estat
sotmesos a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu estat i en els mateixos termes, l’accés
a l’ocupació pública.
e) Estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent, o estar
en condició d’obtenir-lo en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds de participació.
En  el  cas  de  titulacions  expedides  a  l’estranger,  cal  aportar  l’homologació  corresponent  del  Ministeri
d’Educació, Cultura i Esports.
Si el títol procedeix d’un estat membre de la Unió Europea, s’ha de presentar el certificat acreditatiu del
reconeixement o d l’homologació del títol equivalent, de conformitat amb la Directiva 89/48/CEE, de 21 de
desembre de 1988, el Reial Decret 1837/2008 i altres normes de transposició i desplegament.
f) No tenir la condició de personal laboral fix en el mateix cos, escala o especialitat, en la mateixa escala,
subescala, classe o categoria de l’administració a que s’opta.
g) Acreditar coneixements de català equivalents al nivell B2 del marc europeu comú de referència (MECR)
segons estableix el Decret 161/2002, d’11 de juny.
Els aspirants que no acreditin estar en possessió del certificat de coneixements de llengua catalana del
nivell de suficiència de català B2 de la Secretaria de Política Lingüística o equivalent hauran de realitzar una
prova de coneixements amb contingut anàleg.
Sempre que sigui possible, la prova la farà una persona tècnica del Consorci de Normalització Lingüística.
Aquesta persona assistirà al tribunal amb veu i sense vot. Aquesta té caràcter obligatori i eliminatori i es
qualificarà d’apte o no apte. Les persones aspirants que no superin la prova de català quedaran exclosos de
la convocatòria.
Quedaran exemptes de fer la prova aquelles persones candidates que, en algun procés de selecció per a
l’accés a la condició de personal funcionari o laboral, en qualsevol Administració o entitat del sector públic
institucional, ja hagin superat una prova de coneixements de català de nivell equivalent o superior.
h) Acreditar coneixements superiors de castellà tant en l’expressió oral com en l’escrita.
Les  persones  aspirants  admeses  en  el  procés  selectiu  que  no  tinguin  la  nacionalitat  espanyola  han
d’acreditar uns coneixements superiors de la llengua castellana.
L’aspirant que no pugui acreditar documentalment que posseeix el nivell requerit s’haurà de sotmetre a les
proves de coneixements de castellà previstes a les presents bases. Quedaran exemptes de la realització de
l’exercici de llengua castellana les persones aspirants que n’acreditin el coneixement superior mitjançant
alguna de les tres opcions següents:
- Haver cursat la primària, la secundaria i el batxillerat, si s’escau, a Espanya.
- Diploma d’espanyol  d’acord amb el  RDL 1137/2002, de 31 d’octubre,  o equivalent,  o certificat  que
acrediti haver superat totes les proves requerides per a l’obtenció del mateix.
- Certificat d’aptitud en espanyol per a persones estrangeres expedit per escoles oficials d’idiomes.
i) No patir cap malaltia ni cap limitació física o psíquica que impedeixi el desenvolupament normal de les
funcions corresponents a la plaça convocada.
j) Estar en possessió del permís de conduir B

Sisena. Presentació de sol·licituds i llista d’admesos i exclosos
6.1. Les persones interessades en prendre part en el procediment hauran de presentar una instància en la
qual hauran de fer constar que coneixen i accepten aquestes bases i reconeixen totes i cadascuna de les
condicions exigides.
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Les  instàncies  hauran  de  presentar-se  per  la  seu  electrònica  de  l’Ajuntament  de  la  Seu  d’Urgell
(www.laseu.cat) i es podran presentar únicament de forma telemàtica a la seu electrònica de l’Ajuntament.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals, per aquesta convocatòria els terminis seran
del dia 21.10.2024 al 9.11.2024, ambdós inclosos. L’Ajuntament no acceptarà instàncies presentades abans
de la data d’inici ni després de la data final.

Les bases i la convocatòria es publicaran íntegrament en el BOP i DOGC. Els restants i successius anuncis
d’aquesta convocatòria es faran públics únicament en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.

6.2. A la instància s’adjuntarà:

a. Fotocòpia  del  Document  Nacional  d’Identitat  o  del  document  equivalent  dels  altres  països,  o  el
consentiment de la persona aspirant per tal que l’Ajuntament pugui comprovar que les dades que la persona
manifesta s’ajusten a la realitat.
b. Fotocòpia de la titulació d’accés requerida.
c. Currículum vitae en el qual s’incloguin les dades personals i de contacte.
d. Fotocòpia del document acreditatiu dels coneixements de nivell de català.
e. Fotocòpia del document acreditatiu dels coneixements de nivell de castellà.
f. Llistat ordenat de mèrits a tenir en compte a la fase de concurs, així com altres mèrits i circumstàncies
al·legades que hagin de ser valorades.
g. Fotocòpia dels certificats i títols acreditatius dels mèrits al·legats, tant personals com professionals.
h. Declaració responsable de complir totes i cadascuna de les condicions exigides en les bases d’aquesta
convocatòria,  sempre  referides  a  la  data  en  què  expira  el  termini  assenyalat  per  a  la  presentació
d’instàncies.
i. Permís B de conduir

6.3. Tota la documentació haurà de ser presentada de forma telemàtica. L’Ajuntament podrà requerir la
documentació original en cas de dubte per tal de garantir-ne la veracitat. En cas que es detecti falsedat en el
document la persona quedarà automàticament suspesa del procés.

6.4. Es computaran com a situacions assimilades al servei actiu, als efectes del còmput de serveis prestats,
els següents:

a. Les persones que hagin gaudit d’una excedència per cura de familiars d’acord amb l’article 89.4 del
TREBEP.
b. Les persones que hagin gaudit d’una excedència per raó de violència de gènere d’acord amb l’article
89.5 del TREBEP.
c. Les persones declarades en serveis especials d’acord amb l’article 87 del TREBEP.
d. El personal laboral declarat en excedència forçosa d’acord amb l’article 46.1 del TRET.

6.5. Amb la presentació de la sol·licitud, les persones aspirants:

a. Donen el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per
prendre part en aquesta convocatòria i per a la tramitació del procés selectiu, que seran incorporades al
fitxer de Recursos Humans, d’acord amb la normativa vigent.
b. Donen  el  seu  consentiment  a  rebre  per  via  electrònica  les  comunicacions  que  puguin  derivar-se
d’aquest procés.

6.6. Els aspirants, en el moment de la presentació de la instància per participar en el procés selectiu, hauran
de presentar en format digital, la fitxa d’autoavaluació amb els mèrits aportats així com la documentació
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acreditativa corresponent. Només s’han de fer constar els mèrits obtinguts fins a l’últim dia del període de
presentació d’instàncies.

6.7. El currículum vitae i la vida laboral no substitueixen les funcions de la fitxa d’autoavaluació aportada a
l’Annex I de les presents bases.

6.8.  Els  certificats  o  titulacions  hauran  d’acreditar  que  s’han  obtingut  com  a  molt  tard  en  la  data  de
presentació de sol·licituds.

6.9.  Les  persones  en  situació  de  discapacitat  seran  admeses  al  procés  de  selecció  sense  necessitat
d’acreditar  les  seves  condicions  psíquiques,  físiques  i  sensorials  abans  del  seu  començament,  sens
perjudici  que,  superat  el  procés  selectiu,  en  presentar  la  documentació  per  ser  nomenades,  hauran
d’acreditar, igual que la resta d’aspirants, la seva capacitat per desenvolupar les funcions i tasques dels llocs
que es convoquen.

Els aspirants amb discapacitat podran demanar en la sol·licitud de participació, l’adaptació o l’adequació de
temps i mitjans materials per a la realització de les proves i dels exercicis previstos en la convocatòria i el
motiu d’aquestes. Als efectes d’aquestes adaptacions es considerarà el que estableix l’article 7 del Decret
66/1999, de 9 de març, sobre l’accés a la funció pública de les persones amb discapacitat i dels equips de
valoració multiprofessional.

Els  aspirants  en  situació  de  discapacitat  que  sol·licitin  adaptacions,  hauran  de  presentar  un  dictamen
vinculant expedit per l’equip multiprofessional competent que determinarà, si fos el cas, l’adaptació del lloc o
llocs de treball sempre que aquesta no impliqui una modificació exorbitant en el context de l’organització o
sigui incompatible amb el desenvolupament de les funcions i tasques del lloc o llocs que es convoca.

6.10. Un cop finalitzat el termini de presentació d’instàncies la Junta de Govern Local aprovarà, la llista
provisional de les persones aspirants admeses i excloses al procés selectiu, amb expressió de la causa
d’exclusió.  En  la  mateixa  resolució  s’indicarà  la  composició  del  tribunal  i  el  lloc,  la  data  i  l’hora  del
començament de les proves de coneixement d’idiomes, si s’escau, i la data de l’inici de les actuacions.

6.11. Aquesta llista provisional es publicarà a l’e-tauler de l’Ajuntament. Malgrat això, en aplicació del que
preveu el segon paràgraf de l’art. 78 del Reglament del personal al servei de les entitats locals, es podrà
substituir aquesta publicació per una notificació a tots els interessats.

6.12. Un cop publicada la llista provisional es concedirà un termini de 5 dies hàbils per a la presentació
d’esmenes i reclamacions, per esmenar el defecte o adjuntar el document que sigui preceptiu. Si en aquest
termini no hi hagués reclamacions, al·legacions o esmenes la llista passaria a ser definitiva i es publicarà a
l’e-tauler de l’Ajuntament.

Setena. Tribunal qualificador
7.1. El tribunal qualificador s’ajustarà al que disposa l’article 60 del TREBEP i al Reglament de Personal al
servei de les entitats locals, aprovats pel Decret 214/1990. La seva composició serà estricament tècnica,
ajustada als principis d’imparcialitat i professionalitat, seguint en la mesura del possible els criteris de paritat
entre dones i homes.

7.2. El tribunal qualificador estarà constituït de la següent manera:

- President: un funcionari de carrera i/o personal laboral fix, personal de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.
- Dos vocals tècnics: funcionaris de carrera i/o personal laborals fix que podran ser o no personal del
mateix Ajuntament i que compliran en tot moment amb els requisits de professionalitat i imparcialitat.
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- Secretari: un funcionari o personal laboral de l’Ajuntament, amb veu però sense vot.

Un dels vocals i el seu suplent ho serà a proposta de l’EAPC.

7.3. El tribunal no podrà constituir-se sense l’assistència d’almenys tres membres amb veu i vot, titulars o
suplents, ni podrà actuar sense la presència, com a mínim, del President i del Secretari. El Tribunal podrà
optar per reunir-se telemàticament sempre que es compleixin els requisits indicats a la base setena.

7.4.  El  tribunal pot  disposar la incorporació a les seves tasques d’assessors especialistes, els quals es
limitaran a l’exercici de les seves especialitats tècniques en base a les quals col·laboraran exclusivament
amb el tribunal. La seva funció se circumscriu a l’assessorament tècnic especialitzat, actuant amb veu però
sense vot. Els assessors hauran de guardar sigil i confidencialitat sobre les dades i assumptes sobre els
quals tinguin coneixement a conseqüència de la seva tasca assessora al tribunal.

7.5. L’abstenció i recusació dels i de les membres del tribunal s’ha d’ajustar al que preveuen els articles 23 i
24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

7.6.  El  tribunal  està  facultat  per  resoldre  els  dubtes  o  les  discrepàncies  que  s’originin  durant  el
desenvolupament del procés de selecció.

7.7. En cas d’empat, el vot del President serà de qualitat.

7.8.  El  tribunal  ordenarà  a  les  persones  aspirants  d’acord  amb  la  puntuació  declarada  en  la  fitxa
d’autoavaluació.

7.9. Una vegada es disposi d’aquest llistat ordenat, el tribunal comprovarà les puntuacions de les persones
aspirants.  La  comprovació  es  realitzarà  respecte  dels  documents  aportats  i  esmentats  a  la  fitxa
d’autoavaluació i/o les dades aportades pel  Servei  de Recursos Humans de l’Ajuntament  respecte dels
serveis prestats en aquesta administració. En cas d’empat es verificarà la informació per poder desfer-los en
funció dels criteris fixats a la base 11.2 de les presents bases.

7.10. El tribunal podrà exigir que els aspirants mostrin els documents originals. En aquest cas, els aspirants
hauran d’aportar-los a l’Ajuntament  en el  termini  màxim de 5 dies des del  requeriment  que es  faci  als
aspirants.

7.11. El tribunal podrà decidir no comprovar la puntuació dels aspirants que, segons la puntuació que han fet
constar a la fitxa d’autoavaluació, no tenen opcions de poder ser seleccionats.

7.12. Una vegada realitzada la comprovació, el tribunal fixarà la llista provisional de puntuacions, ordenant
de major a menor les sol·licituds i indicant el resultat d’aplicar els criteris de desempat, quan hagi estat
necessari. En aquest llistat, les persones aspirants amb puntuació idèntica sortiran al mateix lloc.

7.13. El llistat es publicarà a l’e-Tauler de la seu electrònica de l’Ajuntament i no es farà cap notificació
personal als aspirants.

7.14. Les persones aspirants podran formular al·legacions en un termini de 5 dies hàbils a comptar des del
dia següent a la data de publicació de la llista i aportar els documents justificatius dels mèrits que s’hagin fet
constar  a la fitxa d’autoavaluació.  No podran incloure nous mèrits que no s’hagin fet  constar  a la fitxa
d’autoavaluació.
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7.15.  El  tribunal  analitzarà  les  al·legacions,  les  resoldrà  justificadament,  fixarà  el  llistat  definitiu  de
puntuacions i farà la proposta de nomenament o contractació a l’òrgan competent. L’acta es publicarà a
l’e-Tauler de la seu electrònica de l’Ajuntament.

Vuitena. Procediment de selecció
8.1. La selecció de les persones aspirants es farà a través del sistema de concurs oposició que es regirà
segons els criteris generals establerts a l’acord sobre els processos d’estabilització de l’Ajuntament de la
Seu d’Urgell i allò disposat en l’article 2 de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la
reducció de la temporalitat en l’ocupació pública. L’ordre de les actuacions serà el següent:

 Prova de coneixements de català, i castellà, si és necessària.
 Fase d’oposició,
 Fase de concurs.

8.2. El concurs-oposició no tindrà caràcter eliminatori i la puntuació màxima serà de 50 punts; dels quals 30
punts corresponen a la fase d’oposició i 20 a la fase de concurs.

8.3. Els aspirants que no compareguin a qualsevols dels exercicis, quedaran automàticament eliminats del
procés selectiu a excepció de casos de força major degudament justificats i valorats lliurement pel tribunal.

8.4. A la vista del nombre d’aspirants i de la disponibilitat dels membres que formen el Tribunal qualificador,
els Tribunal podrà valorar i decidir si ambdues fases es duran a terme el mateix dia o bé en dies separats.

8.5. Les persones aspirants que no acreditin un coneixement de català i castellà segons allò disposat a la
base 5ª hauran de realitzar les proves de coneixements de llengües que es detallen a continuació:

a. Prova de coneixements de català.
S’ajustarà a les disposicions del  Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del  coneixement del
català  i  l’aranès  en  els  processos  de  selecció  de  personal  i  de  provisió  de  llocs  de  treball  de  les
administracions públiques de Catalunya.
La prova de llengua catalana es qualificarà com a apte o no apte, essent, per tant, de caràcter eliminatori, i
el fet de no superar-la suposarà l’exclusió del procés selectiu.
Les  persones  aspirants  que  estiguin  en  possessió  del  certificat  acreditatiu  corresponent  o  els  seus
equivalents resten exempts de portar a terme aquesta prova.
b. Prova de coneixements de castellà.
Consistirà en la realització d’una prova en què es comprovarà que les persones aspirants posseeixen un
nivell  adient  de comprensió  i  expressió oral  i  escrita  d’aquesta llengua,  en tot  cas  ajustat  al  contingut
funcional del lloc de treball a desenvolupar.
La prova de llengua castellana es qualificarà com a apte o no apte, essent, per tant, de caràcter eliminatori, i
el fet de no superar-la suposarà l’exclusió del procés selectiu.
Les  persones  aspirants  que  estiguin  en  possessió  del  certificat  acreditatiu  corresponent  o  els  seus
equivalents resten exempts de portar a terme aquesta prova.

Novena. Desenvolupament de la fase d’oposició
9.1. La fase d’oposició, no serà eliminatòria i el contingut de les proves estarà relacionat amb les funcions
pròpies del lloc de treball vinculat a la plaça convocada, i valoraran el grau d’experiència professional en el
desenvolupament de dites funcions a través d’una prova teòrica i una prova pràctica. La puntuació màxima
serà de 30 punts amb la distribució següent:

A. PROVA TEÒRICA serà tipus test  i  les preguntes versaran sobre el  temari  indicat  en l’annex II.  La
puntuació màxima d’aquesta prova serà de 10 punts.
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B. PROVA PRÀCTICA consistirà  en  la  resolució  d’un  o  varis  casos  pràctics  a  criteri  del  tribunal,  i
relacionats amb les funcions pròpies del lloc de treball vinculat a la plaça convocada i el temari específic
indicat en l’annex II. La puntuació màxima serà de 20 punts.

El temps màxim serà de dues hores per cada prova, tot i que el tribunal, en funció del nombre de preguntes
que finalment decideixi, podrà fixar un temps inferior.

Desena. Desenvolupament de la fase de concurs
10.1. La fase de concurs consistirà en l’acreditació i valoració dels mèrits es realitzarà d’acord amb els
següents paràmetres:

a. El  límit  temporal  per  valorar  l’experiència  professional  serà  la  data  de  finalització  del  termini  de
presentació de sol·licituds de participació.
b. Només  es  valoraran  els  mèrits  citats  a  la  fitxa  d’autoavaluació  aportada  durant  el  període  de
presentació  d’instàncies  i  que es  pugui  verificar  amb la  documentació  acreditativa  presentada dins  del
mateix termini.
c. L’experiència professional es computa per mesos complets.
d. Els serveis prestats a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell  s’hauran d’acreditar mitjançant el certificat de
serveis prestats. El certificat no s’haurà d’aportar amb la instància i s’incorporarà d’ofici a la documentació
de cada aspirant, si aquest ho fa constar a la fitxa d’autoavaluació.
e. Els serveis prestats a d’altres Administracions públiques s’acreditaran mitjançant certificat de serveis
prestats amb el model de l’Annex I del Reial Decret 1461/82. No s’acceptaran els acreditats amb algun altre
model de certificat.
f. L’acreditació de la formació es realitzarà mitjançant  fotocòpia  dels  corresponents  títols  o certificats
emesos per les institucions formadores corresponents, que hauran d’incloure la identificació de la persona
titular, les hores de durada o crèdits equivalents, la temàtica, la data d’emissió, la indicació sobre si és un
certificat d’aprofitament o assistència, i l’organisme emissor.
g. Els mèrits obtinguts a l’estranger s’han d’acreditar mitjançant certificats traduïts oficialment a qualsevol
de les dues llengües oficials a Catalunya.

10.2. La puntuació del concurs de mèrits serà d’un màxim de 20 punts, que es distribuiran d’acord amb els
criteris següents:

10.2.1. Experiència professional.
L’experiència professional tindrà una valoració màxima de 18 punts, segons es detalla:

a. L’experiència  en  la  plaça  convocada  o  equivalent,  com a  funcionari  interí,  laboral  temporal,  o  en
adscripcions o assignacions temporals a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i/o a qualsevol ens públic que en
depèn es valorarà amb 0,265 punts per cada mes de serveis prestats.
b. L’experiència en altres llocs del mateix grup o subgrup de classificació, però no en la realització de
feines anàlogues, com a funcionari interí, laboral temporal, o en adscripcions o assignacions temporals a
l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i/o a qualsevol ens públic que en depèn es valorarà amb 0,20 punts per cada
mes de serveis prestats.
c. L’experiència en llocs de treball  realitzant  tasques anàlogues a les de la plaça convocada, com a
funcionari interí  o laboral temporal, en altres administracions locals o en organismes o societats que en
depenguin es valorarà amb 0,09 punts per cada mes de serveis prestats.

10.2.1.2. Per a valorar l’experiència professional es seguiran els criteris següents:

a. Es comptabilitzarà com a mes un període ininterromput de 30 dies, independentment de la jornada de
treball, i no es tindran en compte les fraccions inferiors excepte quan s’apliquin els criteris de desempat.
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b. En aquells casos de reducció de jornada per guarda legal o cura directa d’un familiar fins al segon grau
de consanguinitat o afinitat, aquests períodes es computaran com a jornada sencera, sempre que quedin
acreditats.

10.2.2. Formació.
Els mèrits acadèmics es valoraran amb un màxim de 2 punts, seguint els criteris següents:

a. Titulacions. Es valorarà la formació reglada superior, addicional, del mateix nivell que dona accés al
subgrup  de  la  plaça  convocada  i  relacionada  directament  amb el  lloc  de  treball,  (per  exemple;  cicles
formatius de grau mitjà, FPI o equivalent) amb 0,025 punts per títol.
b. Es valoraran amb 0,04 punts per hora de formació acreditada:
i. Formacions relacionades amb el lloc de treball a ocupar.
ii. Formacions transversals, com per exemple en igualtat, organització o treball en equip, entre d’altres.
iii. Cursos relacionats amb el lloc de treball i les tasques a desenvolupar, sempre que siguin expedits per
l’administració  pública i/o empreses  privades,  i  sempre que aquests  cursos  hagin  estat  contractats  per
l’Ajuntament de la Seu d’Urgell o una altra administració.
No es valoraran els certificats on no s’especifiquin les hores de formació.
c. Nivell de català superior a l’exigit: s’atorgaran 0,125 punts per nivell.
d. Formació ACTIC: s’atorgaran 0,25 punts per nivell.

10.2.3. Altres mèrits.

Es valorarà amb 0,25 punts haver superat un concurs-oposició de la categoria convocada a l’Ajuntament de
la Seu d’Urgell sense haver obtingut plaça en propietat.

Onzena. Llista de persones aprovades i presentació de documents
11.1. La puntuació definitiva del procés selectiu serà el resultat de la puntuació obtinguda en la valoració
dels mèrits.

11.2. En cas d’empat, l’ordre de les persones aspirants s’establirà seguint els següents criteris:

1. Segons l’experiència total acreditada:
a. Major experiència a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i a la plaça convocada.
b. Major experiència a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i en altres llocs de treball del mateix grup que el de
la plaça convocada.
c. Major experiència en altres entitats locals i a la plaça convocada.
2. Major  nombre  de  dies  d’experiència  professional  en  la  plaça  convocada  o  equivalent,  prestats  a
l’Ajuntament de la Seu d’Urgell o en qualsevol ens públic integrat d’aquest.
3. La persona aspirant de major edat.

11.3.  Un  cop  finalitzada  la  qualificació  de  les  persones  aspirants  es  publicarà  la  relació  de  persones
aprovades per ordre de puntuació final.

11.4. L’aspirant que resulti seleccionat haurà de presentar davant de la Secretaria General de l’Ajuntament,
dins del termini de 20 dies naturals des de que es faci pública la proposta d’aspirant a la plaça objecte
d’aquesta convocatòria i abans de ser contractat com a laboral fix, el certificat mèdic acreditatiu de complir
les condicions físiques o psíquiques específiques per a l’exercici de les funcions pròpies del lloc de treball al
que es  fa  referència  així  com original  o  còpia  compulsada  de tots  els  documents  requerits  a  la  base
cinquena d’aquesta convocatòria.

Administració Local 38



  Número 245

Butlletí Oficial de la Província de Lleida Divendres, 23 de desembre de 2022

11.5. Si l’aspirant seleccionat no signa el contracte o no aporta la referida documentació durant el termini
previst, es procedirà al nomenament del següent aspirant de la llista de puntuacions finals, respecte el qual
serà aplicable el mateix termini que a l’anterior; i així successivament per ordre de prelació d’acord amb les
puntuacions finals.

Dotzena. Període de pràctiques
12.1. Formarà part del procés selectiu la superació d’un període de pràctiques amb caràcter eliminatori, que
tindrà la durada prevista en l’Estatut dels Treballadors.

12.2.  A la  finalització  del  període  de  pràctiques  s’emetrà  informe  d’avaluació  per  part  de  la  persona
responsable de fer el seguiment de la persona nomenada. La qualificació d’aquest període serà apte o no
apte. En cas dels aspirants declarats no aptes per resolució motivada de l’Alcaldia amb tràmit d’audiència
previ, perdran en conseqüència tots els drets a ser contractats.

12.3. El període de pràctiques es suprimirà en el cas que la persona aspirant hagi ocupat durant un termini
superior  als  dos  mesos  com  a  període  de  pràctiques  una  plaça  equivalent  a  la  de  l’objecte  de  la
convocatòria i a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.

12.4. Durant el període de pràctiques el personal haurà d’assistir als cursos de formació que l’Ajuntament
pugui organitzar.

12.5. Els aspirants que hagin superat aquest període seran contractats en règim laboral fix. Els que no
l’hagin superat perdran tots els drets a ser contractats.

Tretzena. Creació i funcionament de la borsa de treball
13.1. Borsa de treball genèrica tindrà el funcionament que es descriu a continuació:
Les persones aspirants a les vacants convocades i que no obtinguin plaça passaran a formar part d’una
borsa de treball  de caràcter  extraordinari  per  ordre de puntuació.  Aquesta borsa funcionarà dins de la
jerarquia de borses i serà la que prevalgui per sobre del a resta de borses existents.

En cas d’empat entre els aspirants que s’incorporaran a la borsa, l’ordre s’establirà seguint els criteris de
desempat establerts en la base 11.2 de les presents bases.

13.2. Borsa de treball específica:
La finalitat d’aquesta borsa és excepcional, atenent l’esperit de la Llei 20/2021. Així, l’objecte de la borsa és
proveir aquelles places que han estat cobertes inicialment en propietat i respecte de les quals l’aspirant
seleccionat durant el  període de prova o mentre duri el  pla d’estabilització passi  a una situació que no
impliqui reserva de plaça. En aquest cas, l’Ajuntament podrà recórrer a la borsa de laborals fix per tal de
proveir la plaça que es generi com a conseqüència de la plaça que hagi tornat a quedar vacant.

La borsa de treball creada a partir d’aquest procés selectiu serà vigent fins al dia 31 d’octubre de 2024.

Les persones aspirants que passin a formar part de la borsa de treball podran ser cridades per l’Ajuntament
d’acord amb l’ordre rigorós de qualificació per al seu nomenament d’acord amb allò disposat a l’article 10 del
TREBEP, sempre i quan es trobin disponibles i reuneixin la resta de requisits en la data prevista per a l’inici
de la interinitat, i procedeixi legalment conforme a la normativa vigent del moment.

13.3. La pertinència a la borsa de treball  no implica, per si mateixa, cap mena de dret al nomenament.
Únicament es garanteix que quan l’Ajuntament consideri necessària la cobertura urgent d’una plaça s’apliqui
el procediment establert en aquestes bases.
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13.4 L’Ajuntament intentarà comunicar-se un màxim de tres vegades amb la persona aspirant mitjançant
mitjans telemàtics: trucada telefònica, videotrucada, correu electrònic, SMS, etc. Entre cada intent hauran de
passar com a mínim 3 hores.

Si la persona no respongués en un termini màxim de tres dies hàbils, aquesta passaria a ocupar el darrer
lloc de la borsa de treball i l’Ajuntament iniciaria les comunicacions amb el o la següent aspirant de la borsa.
Tots els intents de comunicació per part de l’Ajuntament quedaran registrats a l’expedient pertinent.

13.5. Si la persona cridada respongués a la comunicació iniciada per l’Ajuntament, aquest li atorgaria un
període màxim de dos dies hàbils per manifestar la seva conformitat o renúncia al nomenament.

13.6. La permanència de les persones a aquesta borsa resta supeditada a la disponibilitat per cobrir les
vacants que es presentin. S’exceptuen d’aquest supòsit les renúncies per causa justificada. Es consideren
causes justificades aquelles sobrevingudes i no voluntàries com malalties, part o compliment d’un deure
inexcusable  de  caràcter  públic  o  personal,  entre  d’altres.  Aquestes  situacions  s’hauran  de  justificar
documentalment.

13.7. Les persones que acumulin dues renúncies corresponents a dues ofertes de treball per alguna causa
diferent a les citades anteriorment, o siguin sancionades per la incoació d’un procediment disciplinari, seran
eliminades de la borsa.

13.8. Si el responsable del servei on s’adscrigui la persona integrant de la borsa prèviament nomenada emet
un informe negatiu, relatiu a la manca de capacitat manifestada per un rendiment insuficient que impedeixi
realitzar amb eficàcia les funcions atribuïdes al lloc de treball, en donarà trasllat a Recursos Humans, i
s’articularà  el  procediment  contradictori  corresponent,  el  qual  podrà comportar  l’expulsió  de la  persona
aspirant de la borsa, tot informant, si s’escau, la representació del personal.

Catorzena. Incompatibilitats
14.1. Serà aplicable a les persones proposades el règim d’incompatibilitat al sector públic, en compliment
dels quals en el moment del nomenament, hauran d’aportar una declaració de les activitats que realitza,
sol·licitant la compatibilitat en el seu cas, o exercir l’opció prevista a l’article 337 del Decret 214/90, de 30 de
juliol,  pel  qual  s’aprova el  Reglament  de Personal  al  servei  de les entitats  locals, així  com la resta de
disposicions aplicables.

14.2.  Pel  que  fa  a  la  determinació  i  adscripció  al  lloc  de  treball,  règim  d’horari  i  jornada,  la  persona
nomenada s’atindrà als acords i resolucions que adoptin els òrgans corresponents de l’Ajuntament.

Quinzena. Incidències i recursos
15.1. Contra la convocatòria i les presents bases, que exhaureixen la via administrativa, es podrà interposar
per part de les persones interessades recurs potestatiu de reposició en el termini d’un mes davant el mateix
òrgan que les hagi aprovat, d’acord amb l’article 123 de la Llei  39/2015, d’1 d’octubre, de procediment
administratiu  comú  de  les  administracions  públiques.  En  cas  de  no  interposar  el  recurs  potestatiu  de
reposició es podrà interposar directament recurs contenciós administratiu, segons l’article abans esmentat i
el 45 i següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa,
davant el Jutjat contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la publicació
al Butlletí Oficial de la Província de Lleida.

15.2. Els actes qualificats del tribunal qualificador podran ser recorreguts en alçada davant la presidència de
la corporació o de l’autoritat en qui hagi delegat en el termini d’un mes des que s’hagin publicat.
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15.3. Els actes de tràmit del tribunal qualificador no podran ser objecte de recurs, sense perjudici que es
puguin interposar reclamacions quan es tracti d’esmenar possibles errors materials en la confecció de la
llista d’aprovats, errors en la transcripció de publicacions, errors aritmètics en les qualificacions o errors
observables a simple vista. Aquests errors també podran ser corregits d’ofici pel tribunal.

15.4. El Tribunal està facultat per resoldre els dubtes o discrepàncies que sorgeixin referents a aquestes
bases i al desenvolupament del procés selectiu, i per prendre els acords necessaris pel seu bon ordre i
desenvolupament.

15.5. En allò no previst en aquestes bases serà d’aplicació el que disposen la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim
local que va ser aprovat per Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, el Reial Decret Legislatiu 5/2015,
de 30 d’octubre, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, el Text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya que va ser aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril,  el  Reglament  de  personal  al  servei  de  les  entitats  locals  que  va  ser  aprovat  per  decret  de  la
Generalitat  de  Catalunya  214/1990,  de  30  de  juliol,  la  Llei  39/2015,  de  1  d’octubre,  de  procediment
administratiu comú de les Administracions Públiques, i la resta de les disposicions vigents en la matèria.

Setzena. Clàusula de protecció de dades de caràcter general
16.1. L’Ajuntament de la Seu d’Urgell  tractarà les dades personals de les persones sol·licitants i  de les
persones seleccionades en aquest  procés selectiu,  amb la finalitat  de gestionar  la seva sol·licitud i  les
actuacions objecte d’aquesta convocatòria, i es sotmet a les obligacions previstes en el Reglament europeu
2016/679, de 27 d’abril, General de Protecció de Dades (RGPD) i la seva adaptació a l’ordenament jurídic
espanyol a través de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia
dels drets digitals, i la resta de normativa complementària. En concret es preveu el tractament de dades de
contacte i acadèmics de les persones que participen en l’execució i seguiment dels objectius establerts en
aquestes bases.

16.2. L’Ajuntament de la Seu d’Urgell realitzarà les tasques necessàries perquè s’acompleixin els principis i
deures establerts en la normativa vigent  sobre la matèria, per garantir  que no hi  ha risc per als drets i
llibertats dels sol·licitants i dels seleccionats. Aquestes actuacions han d’incloure especialment la garantia de
transparència, en compliment dels articles 13 i 14 del RGPD, amb la informació detallada per la corporació.

16.3.  Per  a  qualsevol  consulta  o  queixa  relacionades  amb  el  tractament  de  les  dades  personals,  els
sol·licitants  tenen el  dret de contactar  amb el  delegat de protecció de dades a través de la bústia que
l’Ajuntament de la Seu d’Urgell posa a la seva disposició: dpd@aj-laseu.cat

16.4. Les dades que les persones seleccionades han facilitat, un cop finalitzat el motiu que n’ha originat la
recollida, es conserven seguint les instruccions de gestió documental i d’arxiu de l’Ajuntament. Les dades
que les persones sol·licitants han facilitat es conserven durant un màxim de 3 anys a partir de la presentació
de la sol·licitud.

16.5.  Les persones aspirants  i  les persones seleccionades poden exercir  els  drets d’accés, rectificació,
supressió, limitació, portabilitat o oposició al tractament de les seves dades, en els termes previstos a la
legislació vigent, a través de la seu electrònica de l’Ajuntament.

16.6. Les persones seleccionades tenen l’obligació de respectar la confidencialitat de tota la informació i les
dades de caràcter personal que, per qualsevol mitjà, els arribin com a conseqüència de la seva estada a
l’Ajuntament, i no desvelar-les ni reproduir-les de cap manera a fora de l’Ajuntament. Les dades esmentades
poden referir-se tant a empleats públics, com a usuaris o ciutadans i, en general, a totes aquelles terceres
persones que de forma directa o indirecta es posin en contacte amb l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.

Administració Local 41



  Número 245

Butlletí Oficial de la Província de Lleida Divendres, 23 de desembre de 2022

16.7. Les persones seleccionades tenen l’obligació de complir amb les polítiques de seguretat, protecció de
dades i ús dels sistemes d’informació vigents a l’Ajuntament, així com qualsevol instrucció que, en aquest
sentit, se’ls faciliti. A més, han de respectar la confidencialitat de qualsevol fet que hagin observat o que el
personal de l’Ajuntament els hagi fet arribar en relació amb el servei o el personal esmentat.

ANNEX I
Fitxa d’autoavaluació de mèrits (l’autobaremació té la consideració de declaració responsable. La falsedat
en les dades d’autobaremació determina l’exclusió del procés i la consideració de no haver-hi participat, a
més de les actuacions legals que derivin de la falsedat en les dades) *

1. Dades personals

Nom i cognoms DNI

2. Dades de la plaça objecte de la convocatòria

Identificació de la plaça

Denominació: Oficial brigada d’obres

Grup: C2

Naturalesa: Laboral fix

3. Experiència professional

NÚM. DE MESOS

Mesos de servei  o de treball  prestat  en la plaça objecte de la convocatòria o
equivalent,  com  a  funcionari  interí,  laboral  temporal,  o  en  adscripcions  o
assignacions  temporals  a  l’Ajuntament  de la  Seu d’Urgell  i/o  a  qualsevol  ens
públic que en depèn.

Mesos de servei o de treball prestat en altres llocs de treball en el mateix grup o
subgrup  de  classificació,  però  no  en  l’exercici  de  funcions  anàlogues,  com a
funcionari interí, laboral temporal, o en adscripcions o assignacions temporals a
l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i/o a qualsevol ens públic que en depèn.

Mesos de servei o de treball prestat en la realització de tasques anàlogues a les
de la plaça convocada, com a funcionari interí o laboral temporal, en qualsevol
altra administració local o en organismes o societats que depenguin d’aquesta.

4. Formació
Es valorarà aquella formació reglada que tingui relació directa amb el lloc de treball a ocupar, diferent de la
que dona accés a la plaça convocada:

Formació reglada Sí / No
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Titulació en Cicle Formatiu de Grau Mitjà

Formació Professional (FPI)

Altres equivalents:

Formació no reglada
NOM DE L’ACCIÓ FORMATIVA HORES ORGANISME FORMADOR (CAL INDICAR EL RÈGIM JURÍDIC DE

L’ORGANISME)

Coneixements de català Sí / No

Certificat de nivell superior de català 

Formació ACTIC Sí / No

Nivell 1 – Certificat bàsic ACTIC

Nivell 2 – Certificat mitjà ACTIC
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Nivell 3 – Certificat avançat ACTIC

5. Altres mèrits

Sí / No

Ha superat un procés selectiu de concurs-oposició per a l’accés a una plaça
de la categoria de la plaça objecte de al convocatòria sense haver obtingut
plaça en propietat?

ANNEX II
Temari

El temari pel subgrup C2 segons els criteris generals establerts a l’acord sobre els processos d’estabilització
de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell serà el següent:

Temari general (2 temes):

Tema 1. Organització i funcionament de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.

Tema 2. Coneixement general del territori. La Seu d’Urgell, Castellciutat i barris

Temari específic (7 temes):

Tema 1. Tasques i funcions d’un oficial adscrit a la brigada municipal d’obres.

Tema 2. Coneixements de construcció general pel que fa a manteniment d’edificis i infraestructures viàries.

Tema 3. Coneixements bàsics dels serveis públics soterrats en la via pública. Aigua potable, clavegueram,
pluvials, recs, enllumenat públic, gas, electricitat i telecomunicacions.

Tema 4.  Materials  de construcció  utilitzats  en el  manteniment  d’edificis  i  infraestructures  viàries.  Tipus,
característiques i posta en obra.

Tema 5. Unitats i criteris d’amidament dels treballs de construcció en l’àmbit del manteniment d’edificis i
infraestructures viàries.

Tema 6. Criteris generals de senyalització de la via pública.

Tema 7. Conceptes bàsics sobre seguretat i salut en els treballs de construcció. Riscos generals i específics
i la seva prevenció.

Bases reguladores del procés selectiu d’una plaça de cap de brigada adscrita al servei d’obres, mitjançant el
sistema de  concurs-oposició,  corresponents  a  l’oferta  pública  d’estabilització  de l’ocupació  temporal  de
l’ajuntament de la Seu d’Urgell.

Primera. Objecte i justificació

L’objecte  d’aquestes  bases  és  regular  la  selecció,  mitjançant  convocatòria pública i  amb el  sistema de
concurs-oposició, d’una plaça de Cap de la brigada adscrita al servei d’obres, classificada a la plantilla de
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personal de l’Ajuntament de La Seu d’Urgell, a l’escala d’Administració especial, subescala Oficis, subgrup
C1, en règim funcionarial.

Aquesta plaça es troba subjecta al procés excepcional d’estabilització regulat per la Llei 20/2021, de 28 de
desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat i resten regides per les presents bases,
corresponents a l’oferta d’estabilització de l’ocupació temporal de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, aprovades
per l’Alcaldia núm. 368/2022 en data 24.05.2022, publicades al  BOP de Lleida en data 30.05.2022 i  al
DOGC en data 27.05.2022.

Segona. Normativa aplicable
L’Acord de condicions generals que regeix aquesta convocatòria va ser aprovat per la Junta de Govern
Local del dia 07.11.2022 i publicat al BOP el dia 15.11.2022

Aquesta convocatòria es regeix per allò disposat a la normativa vigent en matèria de Funció Pública. En
concret, al Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de l’Estatut bàsic
de l’empleat públic, al Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei
de les entitats locals, al 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, a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local
i al Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del coneixement del català i l’aranès en els processos
de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya.

Tercera. Principis rectors
L’Ajuntament  de La Seu d’Urgell  garanteix que tots  els  processos  de selecció es regiran pels  principis
constitucionals d’igualtat, mèrit i capacitat, així com els de:

a) Publicitat i convocatòria de les bases.
b) Transparència.
c) Imparcialitat i professionalitat dels membres del tribunal.
d) Independència i discrecionalitat tècnica en l’actuació del tribunal.
e) Adequació entre el contingut dels processos selectius i les funcions o tasques a desenvolupar.
f) Agilitat, sense perjudici de l’objectivitat, en els processos de selecció.

Quarta. Característiques de la plaça
Les característiques de la plaça objecte de la convocatòria són les següents:

 Nombre de places: 1
 Codi convocatòria: S.200.00
 Règim: funcionari de carrera
 Denominació: Cap de la brigada adscrita al servei d’obres
 Grup: C1.
 Jornada: completa
 Funcions generals:
- Gestió dels expedients que de llogues de material i devolucions de fiança.
- Donar instruccions i supervisar els treballs del personal al seu càrrec així com dels oficials, peons en
relació a les tasques d’obres i manteniment, establint una adequada distribució de la càrrega de treball entre
els mateixos.
- Controlar el personal adscrit al seu grup de treball.
- Planificar, repartir i controlar els treballs que es realitzen al servei.
- Transmetre ordres al personal i supervisar la seva tasca.
- Recollir avisos d’avaries i incidències en els béns d’ús públic i donar-ne tràmit.
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- Analitzar les demandes de treballs en matèria d’obres i manteniment per tal de determinar la necessitat
de materials, temps de durada dels treballs, etc. i transmetre-ho als tècnics/ques municipals.
- Conèixer  les  característiques  dels  materials  existents  al  mercat  per  a  la  seva  correcta  selecció  i
aplicació.
- Preparar les propostes de compra del material necessari per a realitzar els treballs de l’àmbit.
- Controlar i gestionar l’estoc del material necessari per efectuar els treballs de l’àmbit i vetllar per fer-ne
la reposició.
- Comprar, sota el vist-i-plau del personal tècnic de l’àrea, el material necessari per a realitzar les seves
funcions, i controlar-ne el seu estoc per fer-ne la reposició.
- Vetllar per la execució dels treballs especialitzats vinculats a la construcció, reparació i manteniment
d’obres en general tant a la via pública com a les dependències municipals.
- Complimentar  adequadament  els  documents  acreditatius  dels  temps destinats  a  la  realització  dels
treballs i del material utilitzat.
- Vetllar per muntatge d’elements de mobiliari per la celebració de actes culturals, com entarimats, taules,
cadires, etc.. que afectin al personal de la brigada d’Obres.
- Col·laborar en el muntatge i desmuntatge de la infraestructura necessària (tarimes, trasllat de mobiliari,
etc.) per al desenvolupament de festes populars i altres esdeveniments.
- Conduir el vehicle assignat per al trasllat de material i maquinària necessària per al desenvolupament
dels treballs encomanats.
- Fer servir les eines manuals i mecàniques requerides pel desenvolupament dels treballs encomanats,
així com tenir cura del seu manteniment.
- Complimentar adequadament els documents acreditatius dels temps destinats a la realització del treball
i del material utilitzat.
- 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.
- I, en general, totes aquelles de caràcter similar que li siguin atribuïdes.

Les  funcions  no són determinants  i  excloents,  per  la qual  cosa es  considera qualsevol  altra funció de
caràcter similar que li sigui atribuïda.

Cinquena. Requisits dels aspirants
Per poder prendre part en el procés les persones aspirants hauran de complir, en la data de finalització del
termini  de  presentació  de  sol·licituds,  i  durant  el  desenvolupament  del  procés  selectiu,  els  següents
requisits:

a) Tenir la nacionalitat espanyola o trobar-se en algun dels supòsits previstos a l’article 57 del TREBEP.
Independentment de la seva nacionalitat, també podran ser admesos en aquesta convocatòria els cònjuges
dels espanyols i espanyoles i dels nacionals d’altres estats membres si no estan separats de dret. Així com
els i les descendents dels i de les cònjuges dels espanyols i espanyoles i dels nacionals d’altres estats
membres de la Unió Europea, sempre que els cònjuges no estiguin separats de dret, si són menors de 21
anys o dependents.
Les  persones  aspirants  amb  nacionalitat  diferent  a  l’espanyola  hauran  de  demostrar  els  coneixements
suficients de castellà i català i es podrà exigir la superació de proves amb aquesta finalitat.
b) Tenir la capacitat funcional per al desenvolupament de les funcions corresponents.
c) Haver complert els 16 anys i no excedir l’edat màxima de jubilació o la que s’estableixi a les bases
específiques de la convocatòria, si fos el cas, d’acord amb la normativa específica d’aplicació.
d) No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de les Administracions Públiques o
òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats Autònomes, ni trobar-se en situació d’inhabilitació
absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial o per exercir funcions similars a
les que es desenvolupaven.
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En el  cas de pertànyer a un altre estat, no trobar-se inhabilitats o en situació equivalent ni  haver estat
sotmesos a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu estat i en els mateixos termes, l’accés
a l’ocupació pública.
e) Estar en possessió del títol de batxillerat, cicle formatiu de grau superior, FPII o equivalent, o estar en
condició d’obtenir-lo en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds de participació
En  el  cas  de  titulacions  expedides  a  l’estranger,  cal  aportar  l’homologació  corresponent  del  Ministeri
d’Educació, Cultura i Esports.
Si el títol procedeix d’un estat membre de la Unió Europea, s’ha de presentar el certificat acreditatiu del
reconeixement o d l’homologació del títol equivalent, de conformitat amb la Directiva 89/48/CEE, de 21 de
desembre de 1988, el Reial Decret 1837/2008 i altres normes de transposició i desplegament.
f) No tenir  la condició de funcionari  de carrera en el  mateix cos, escala o especialitat,  en la mateixa
escala, subescala, classe o categoria de l’administració a que s’opta.
g) Acreditar  coneixements  de  català  equivalents  al  nivell  C1  del  marc  europeu  comú  de  referència
(MECR) segons estableix el Decret 161/2002, d’11 de juny.
Els aspirants que no acreditin estar en possessió del certificat de coneixements de llengua catalana del
nivell de suficiència de català C1 de la Secretaria de Política Lingüística o equivalent hauran de realitzar una
prova de coneixements amb contingut anàleg.
Sempre que sigui possible, la prova la farà una persona tècnica del Consorci de Normalització Lingüística.
Aquesta persona assistirà al tribunal amb veu i sense vot. Aquesta té caràcter obligatori i eliminatori i es
qualificarà d’apte o no apte. Les persones aspirants que no superin la prova de català quedaran exclosos de
la convocatòria.
Quedaran exemptes de fer la prova aquelles persones candidates que, en algun procés de selecció per a
l’accés a la condició de personal funcionari o laboral, en qualsevol Administració o entitat del sector públic
institucional, ja hagin superat una prova de coneixements de català de nivell equivalent o superior.
h) Acreditar coneixements superiors de castellà tant en l’expressió oral com en l’escrita.
Les  persones  aspirants  admeses  en  el  procés  selectiu  que  no  tinguin  la  nacionalitat  espanyola  han
d’acreditar uns coneixements superiors de la llengua castellana.
L’aspirant que no pugui acreditar documentalment que posseeix el nivell requerit s’haurà de sotmetre a les
proves de coneixements de castellà previstes a les presents bases. Quedaran exemptes de la realització de
l’exercici de llengua castellana les persones aspirants que n’acreditin el coneixement superior mitjançant
alguna de les tres opcions següents:
- Haver cursat la primària, la secundaria i el batxillerat, si s’escau, a Espanya.
- Diploma d’espanyol  d’acord amb el  RDL 1137/2002, de 31 d’octubre,  o equivalent,  o certificat  que
acrediti haver superat totes les proves requerides per a l’obtenció del mateix.
- Certificat d’aptitud en espanyol per a persones estrangeres expedit per escoles oficials d’idiomes.
i) No patir cap malaltia ni cap limitació física o psíquica que impedeixi el desenvolupament normal de les
funcions corresponents a la plaça convocada.
j) Estar en possessió del permís de conduir B

Sisena. Presentació de sol·licituds i llista d’admesos i exclosos
6.1. Les persones interessades en prendre part en el procediment hauran de presentar una instància en la
qual hauran de fer constar que coneixen i accepten aquestes bases i reconeixen totes i cadascuna de les
condicions exigides.

Les  instàncies  hauran  de  presentar-se  per  la  seu  electrònica  de  l’Ajuntament  de  la  Seu  d’Urgell
(www.laseu.cat) i es podran presentar únicament de forma telemàtica a la seu electrònica de l’Ajuntament.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals, per aquesta convocatòria els terminis seran
del dia 20.02.2023 al 11.03.2023, ambdós inclosos. En ser el darrer dia inhàbil, passaran les actuacions al
dia següent hàbil. L’Ajuntament no acceptarà instàncies presentades abans de la data d’inici ni després de
la data final.

Administració Local 47

http://www.laseu.cat/


  Número 245

Butlletí Oficial de la Província de Lleida Divendres, 23 de desembre de 2022

Les bases i la convocatòria es publicaran íntegrament en el BOP i DOGC. Els restants i successius anuncis
d’aquesta convocatòria es faran públics únicament en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.

6.2. A la instància s’adjuntarà:

a. Fotocòpia  del  Document  Nacional  d’Identitat  o  del  document  equivalent  dels  altres  països,  o  el
consentiment de la persona aspirant per tal que l’Ajuntament pugui comprovar que les dades que la persona
manifesta s’ajusten a la realitat.
b. Fotocòpia de la titulació d’accés requerida.
c. Currículum vitae en el qual s’incloguin les dades personals i de contacte.
d. Fotocòpia del document acreditatiu dels coneixements de nivell de català.
e. Fotocòpia del document acreditatiu dels coneixements de nivell de castellà.
f. Llistat ordenat de mèrits a tenir en compte a la fase de concurs, així com altres mèrits i circumstàncies
al·legades que hagin de ser valorades.
g. Fotocòpia dels certificats i títols acreditatius dels mèrits al·legats, tant personals com professionals.
h. Declaració responsable de complir totes i cadascuna de les condicions exigides en les bases d’aquesta
convocatòria,  sempre  referides  a  la  data  en  què  expira  el  termini  assenyalat  per  a  la  presentació
d’instàncies.
i. Permís B de conduir

6.3. Tota la documentació haurà de ser presentada de forma telemàtica. L’Ajuntament podrà requerir la
documentació original en cas de dubte per tal de garantir-ne la veracitat. En cas que es detecti falsedat en el
document la persona quedarà automàticament suspesa del procés.

6.4. Es computaran com a situacions assimilades al servei actiu, als efectes del còmput de serveis prestats,
els següents:

a. Les persones que hagin gaudit d’una excedència per cura de familiars d’acord amb l’article 89.4 del
TREBEP.
b. Les persones que hagin gaudit d’una excedència per raó de violència de gènere d’acord amb l’article
89.5 del TREBEP.
c. Les persones declarades en serveis especials d’acord amb l’article 87 del TREBEP.
d. El personal laboral declarat en excedència forçosa d’acord amb l’article 46.1 del TRET.

6.5. Amb la presentació de la sol·licitud, les persones aspirants:

a. Donen el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per
prendre part en aquesta convocatòria i per a la tramitació del procés selectiu, que seran incorporades al
fitxer de Recursos Humans, d’acord amb la normativa vigent.
b. Donen  el  seu  consentiment  a  rebre  per  via  electrònica  les  comunicacions  que  puguin  derivar-se
d’aquest procés.

6.6. Els aspirants, en el moment de la presentació de la instància per participar en el procés selectiu, hauran
de presentar en format digital, la fitxa d’autoavaluació amb els mèrits aportats així com la documentació
acreditativa corresponent. Només s’han de fer constar els mèrits obtinguts fins a l’últim dia del període de
presentació d’instàncies.

6.7. El currículum vitae i la vida laboral no substitueixen les funcions de la fitxa d’autoavaluació aportada a
l’Annex I de les presents bases.

Administració Local 48



  Número 245

Butlletí Oficial de la Província de Lleida Divendres, 23 de desembre de 2022

6.8.  Els  certificats  o  titulacions  hauran  d’acreditar  que  s’han  obtingut  com  a  molt  tard  en  la  data  de
presentació de sol·licituds.

6.9.  Les  persones  en  situació  de  discapacitat  seran  admeses  al  procés  de  selecció  sense  necessitat
d’acreditar  les  seves  condicions  psíquiques,  físiques  i  sensorials  abans  del  seu  començament,  sens
perjudici  que,  superat  el  procés  selectiu,  en  presentar  la  documentació  per  ser  nomenades,  hauran
d’acreditar, igual que la resta d’aspirants, la seva capacitat per desenvolupar les funcions i tasques dels llocs
que es convoquen.

Els aspirants amb discapacitat podran demanar en la sol·licitud de participació, l’adaptació o l’adequació de
temps i mitjans materials per a la realització de les proves i dels exercicis previstos en la convocatòria i el
motiu d’aquestes. Als efectes d’aquestes adaptacions es considerarà el que estableix l’article 7 del Decret
66/1999, de 9 de març, sobre l’accés a la funció pública de les persones amb discapacitat i dels equips de
valoració multiprofessional.

Els  aspirants  en  situació  de  discapacitat  que  sol·licitin  adaptacions,  hauran  de  presentar  un  dictamen
vinculant expedit per l’equip multiprofessional competent que determinarà, si fos el cas, l’adaptació del lloc o
llocs de treball sempre que aquesta no impliqui una modificació exorbitant en el context de l’organització o
sigui incompatible amb el desenvolupament de les funcions i tasques del lloc o llocs que es convoca.

6.10. Un cop finalitzat el termini de presentació d’instàncies la Junta de Govern Local aprovarà, la llista
provisional de les persones aspirants admeses i excloses al procés selectiu, amb expressió de la causa
d’exclusió.  En  la  mateixa  resolució  s’indicarà  la  composició  del  tribunal  i  el  lloc,  la  data  i  l’hora  del
començament de les proves de coneixement d’idiomes, si s’escau, i la data de l’inici de les actuacions.

6.11. Aquesta llista provisional es publicarà a l’e-tauler de l’Ajuntament. Malgrat això, en aplicació del que
preveu el segon paràgraf de l’art. 78 del Reglament del personal al servei de les entitats locals, es podrà
substituir aquesta publicació per una notificació a tots els interessats.

6.12. Un cop publicada la llista provisional es concedirà un termini de 5 dies hàbils per a la presentació
d’esmenes i reclamacions, per esmenar el defecte o adjuntar el document que sigui preceptiu. Si en aquest
termini no hi hagués reclamacions, al·legacions o esmenes la llista passaria a ser definitiva i es publicarà a
l’e-tauler de l’Ajuntament.

Setena. Tribunal qualificador
7.1. El tribunal qualificador s’ajustarà al que disposa l’article 60 del TREBEP i al Reglament de Personal al
servei de les entitats locals, aprovats pel Decret 214/1990. La seva composició serà estricament tècnica,
ajustada als principis d’imparcialitat i professionalitat, seguint en la mesura del possible els criteris de paritat
entre dones i homes.

7.2. El tribunal qualificador estarà constituït de la següent manera:

- President: un funcionari de carrera i/o personal laboral fix, personal de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.
- Dos vocals tècnics: funcionaris de carrera i/o personal laborals fix que podran ser o no personal del
mateix Ajuntament i que compliran en tot moment amb els requisits de professionalitat i imparcialitat.
- Secretari: un funcionari o personal laboral de l’Ajuntament, amb veu però sense vot.

Un dels vocals i el seu suplent ho serà a proposta de l’EAPC.
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7.3. El tribunal no podrà constituir-se sense l’assistència d’almenys tres membres amb veu i vot, titulars o
suplents, ni podrà actuar sense la presència, com a mínim, del President i del Secretari. El Tribunal podrà
optar per reunir-se telemàticament sempre que es compleixin els requisits indicats a la base setena.

7.4.  El  tribunal pot  disposar la incorporació a les seves tasques d’assessors especialistes, els quals es
limitaran a l’exercici de les seves especialitats tècniques en base a les quals col·laboraran exclusivament
amb el tribunal. La seva funció se circumscriu a l’assessorament tècnic especialitzat, actuant amb veu però
sense vot. Els assessors hauran de guardar sigil i confidencialitat sobre les dades i assumptes sobre els
quals tinguin coneixement a conseqüència de la seva tasca assessora al tribunal.

7.5. L’abstenció i recusació dels i de les membres del tribunal s’ha d’ajustar al que preveuen els articles 23 i
24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

7.6.  El  tribunal  està  facultat  per  resoldre  els  dubtes  o  les  discrepàncies  que  s’originin  durant  el
desenvolupament del procés de selecció.

7.7. En cas d’empat, el vot del President serà de qualitat.

7.8.  El  tribunal  ordenarà  a  les  persones  aspirants  d’acord  amb  la  puntuació  declarada  en  la  fitxa
d’autoavaluació.

7.9. Una vegada es disposi d’aquest llistat ordenat, el tribunal comprovarà les puntuacions de les persones
aspirants.  La  comprovació  es  realitzarà  respecte  dels  documents  aportats  i  esmentats  a  la  fitxa
d’autoavaluació i/o les dades aportades pel  Servei  de Recursos Humans de l’Ajuntament  respecte dels
serveis prestats en aquesta administració. En cas d’empat es verificarà la informació per poder desfer-los en
funció dels criteris fixats a la base 11.2 de les presents bases.

7.10. El tribunal podrà exigir que els aspirants mostrin els documents originals. En aquest cas, els aspirants
hauran d’aportar-los a l’Ajuntament  en el  termini  màxim de 5 dies des del  requeriment  que es  faci  als
aspirants.

7.11. El tribunal podrà decidir no comprovar la puntuació dels aspirants que, segons la puntuació que han fet
constar a la fitxa d’autoavaluació, no tenen opcions de poder ser seleccionats.

7.12. Una vegada realitzada la comprovació, el tribunal fixarà la llista provisional de puntuacions, ordenant
de major a menor les sol·licituds i indicant el resultat d’aplicar els criteris de desempat, quan hagi estat
necessari. En aquest llistat, les persones aspirants amb puntuació idèntica sortiran al mateix lloc.

7.13. El llistat es publicarà a l’e-Tauler de la seu electrònica de l’Ajuntament i no es farà cap notificació
personal als aspirants.

7.14. Les persones aspirants podran formular al·legacions en un termini de 5 dies hàbils a comptar des del
dia següent a la data de publicació de la llista i aportar els documents justificatius dels mèrits que s’hagin fet
constar  a la fitxa d’autoavaluació.  No podran incloure nous mèrits que no s’hagin fet  constar  a la fitxa
d’autoavaluació.

7.15.  El  tribunal  analitzarà  les  al·legacions,  les  resoldrà  justificadament,  fixarà  el  llistat  definitiu  de
puntuacions i farà la proposta de nomenament o contractació a l’òrgan competent. L’acta es publicarà a
l’e-Tauler de la seu electrònica de l’Ajuntament.

Vuitena. Procediment de selecció
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8.1. La selecció de les persones aspirants es farà a través del sistema de concurs oposició que es regirà
segons els criteris generals establerts a l’acord sobre els processos d’estabilització de l’Ajuntament de la
Seu d’Urgell i allò disposat en l’article 2 de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la
reducció de la temporalitat en l’ocupació pública. L’ordre de les actuacions serà el següent:

 Prova de coneixements de català, i castellà, si és necessària.
 Fase d’oposició,
 Fase de concurs.

8.2. El concurs-oposició no tindrà caràcter eliminatori i la puntuació màxima serà de 50 punts; dels quals 30
punts corresponen a la fase d’oposició i 20 a la fase de concurs.

8.3. Els aspirants que no compareguin a qualsevols dels exercicis, quedaran automàticament eliminats del
procés selectiu a excepció de casos de força major degudament justificats i valorats lliurement pel tribunal.

8.4. A la vista del nombre d’aspirants i de la disponibilitat dels membres que formen el Tribunal qualificador,
els Tribunal podrà valorar i decidir si ambdues fases es duran a terme el mateix dia o bé en dies separats.

8.5. Les persones aspirants que no acreditin un coneixement de català i castellà segons allò disposat a la
base 5ª hauran de realitzar les proves de coneixements de llengües que es detallen a continuació:

a. Prova de coneixements de català.
S’ajustarà a les disposicions del  Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del  coneixement del
català  i  l’aranès  en  els  processos  de  selecció  de  personal  i  de  provisió  de  llocs  de  treball  de  les
administracions públiques de Catalunya.
La prova de llengua catalana es qualificarà com a apte o no apte, essent, per tant, de caràcter eliminatori, i
el fet de no superar-la suposarà l’exclusió del procés selectiu.
Les  persones  aspirants  que  estiguin  en  possessió  del  certificat  acreditatiu  corresponent  o  els  seus
equivalents resten exempts de portar a terme aquesta prova.
b. Prova de coneixements de castellà.
Consistirà en la realització d’una prova en què es comprovarà que les persones aspirants posseeixen un
nivell  adient  de comprensió  i  expressió oral  i  escrita  d’aquesta llengua,  en tot  cas  ajustat  al  contingut
funcional del lloc de treball a desenvolupar.
La prova de llengua castellana es qualificarà com a apte o no apte, essent, per tant, de caràcter eliminatori, i
el fet de no superar-la suposarà l’exclusió del procés selectiu.
Les  persones  aspirants  que  estiguin  en  possessió  del  certificat  acreditatiu  corresponent  o  els  seus
equivalents resten exempts de portar a terme aquesta prova.

Novena. Desenvolupament de la fase d’oposició
9.1. La fase d’oposició, no serà eliminatòria i el contingut de les proves estarà relacionat amb les funcions
pròpies del lloc de treball vinculat a la plaça convocada, i valoraran el grau d’experiència professional en el
desenvolupament de dites funcions a través d’una prova teòrica i una prova pràctica. La puntuació màxima
serà de 30 punts amb la distribució següent:

A. PROVA TEÒRICA serà tipus test  i  les preguntes versaran sobre el  temari  indicat  en l’annex II.  La
puntuació màxima d’aquesta prova serà de 10 punts.
B. PROVA PRÀCTICA consistirà  en  la  resolució  d’un  o  varis  casos  pràctics  a  criteri  del  tribunal,  i
relacionats amb les funcions pròpies del lloc de treball vinculat a la plaça convocada i el temari específic
indicat en l’annex II. La puntuació màxima serà de 20 punts.
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El temps màxim serà de dues hores per cada prova, tot i que el tribunal, en funció del nombre de preguntes
que finalment decideixi, podrà fixar un temps inferior.

Desena. Desenvolupament de la fase de concurs
10.1. La fase de concurs consistirà en l’acreditació i valoració dels mèrits es realitzarà d’acord amb els
següents paràmetres:

a. El  límit  temporal  per  valorar  l’experiència  professional  serà  la  data  de  finalització  del  termini  de
presentació de sol·licituds de participació.
b. Només  es  valoraran  els  mèrits  citats  a  la  fitxa  d’autoavaluació  aportada  durant  el  període  de
presentació  d’instàncies  i  que es  pugui  verificar  amb la  documentació  acreditativa  presentada dins  del
mateix termini.
c. L’experiència professional es computa per mesos complets.
d. Els serveis prestats a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell  s’hauran d’acreditar mitjançant el certificat de
serveis prestats. El certificat no s’haurà d’aportar amb la instància i s’incorporarà d’ofici a la documentació
de cada aspirant, si aquest ho fa constar a la fitxa d’autoavaluació.
e. Els serveis prestats a d’altres Administracions públiques s’acreditaran mitjançant certificat de serveis
prestats amb el model de l’Annex I del Reial Decret 1461/82. No s’acceptaran els acreditats amb algun altre
model de certificat.
f. L’acreditació de la formació es realitzarà mitjançant  fotocòpia  dels  corresponents  títols  o certificats
emesos per les institucions formadores corresponents, que hauran d’incloure la identificació de la persona
titular, les hores de durada o crèdits equivalents, la temàtica, la data d’emissió, la indicació sobre si és un
certificat d’aprofitament o assistència, i l’organisme emissor.
g. Els mèrits obtinguts a l’estranger s’han d’acreditar mitjançant certificats traduïts oficialment a qualsevol
de les dues llengües oficials a Catalunya.

10.2. La puntuació del concurs de mèrits serà d’un màxim de 20 punts, que es distribuiran d’acord amb els
criteris següents:

10.2.1. Experiència professional.

L’experiència professional tindrà una valoració màxima de 18 punts, segons es detalla:

a. L’experiència  en  la  plaça  convocada  o  equivalent,  com a  funcionari  interí,  laboral  temporal,  o  en
adscripcions o assignacions temporals a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i/o a qualsevol ens públic que en
depèn es valorarà amb 0,265 punts per cada mes de serveis prestats.
b. L’experiència en altres llocs del mateix grup o subgrup de classificació, però no en la realització de
feines anàlogues, com a funcionari interí, laboral temporal, o en adscripcions o assignacions temporals a
l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i/o a qualsevol ens públic que en depèn es valorarà amb 0,20 punts per cada
mes de serveis prestats.
c. L’experiència en llocs de treball  realitzant  tasques anàlogues a les de la plaça convocada, com a
funcionari interí  o laboral temporal, en altres administracions locals o en organismes o societats que en
depenguin es valorarà amb 0,09 punts per cada mes de serveis prestats.

10.2.1.2. Per a valorar l’experiència professional es seguiran els criteris següents:

a. Es comptabilitzarà com a mes un període ininterromput de 30 dies, independentment de la jornada de
treball, i no es tindran en compte les fraccions inferiors excepte quan s’apliquin els criteris de desempat.
b. En aquells casos de reducció de jornada per guarda legal o cura directa d’un familiar fins al segon grau
de consanguinitat o afinitat, aquests períodes es computaran com a jornada sencera, sempre que quedin
acreditats.
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10.2.2. Formació.

Els mèrits acadèmics es valoraran amb un màxim de 2 punts, seguint els criteris següents:

a. Titulacions. Es valorarà la formació reglada superior, addicional, del mateix nivell de la que dona accés
al subgrup de la plaça convocada i  relacionada directament amb el  lloc de treball  (per  exemple;  cicles
formatius de grau superior, FPII o equivalents) amb 0,025 punts per títol.
b. Es valoraran amb 0,04 punts per hora de formació acreditada:
i. Formacions relacionades amb el lloc de treball a ocupar.
ii. Formacions transversals, com per exemple en igualtat, organització o treball en equip, entre d’altres.
iii. Cursos relacionats amb el lloc de treball i les tasques a desenvolupar, sempre que siguin expedits per
l’administració  pública i/o empreses  privades,  i  sempre que aquests  cursos  hagin  estat  contractats  per
l’Ajuntament de la Seu d’Urgell o una altra administració.
No es valoraran els certificats on no s’especifiquin les hores de formació.
c. Nivell de català superior a l’exigit: s’atorgaran 0,125 punts per nivell.
d. Formació ACTIC: s’atorgaran 0,25 punts per nivell.

10.2.3. Altres mèrits.

Es valorarà amb 0,25 punts haver superat un concurs-oposició de la categoria convocada a l’Ajuntament de
la Seu d’Urgell sense haver obtingut plaça en propietat.

Onzena. Llista de persones aprovades i presentació de documents
11.1. La puntuació definitiva del procés selectiu serà el resultat de la puntuació obtinguda en la valoració
dels mèrits.

11.2. En cas d’empat, l’ordre de les persones aspirants s’establirà seguint els següents criteris:

1. Segons l’experiència total acreditada:
a. Major experiència a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i a la plaça convocada.
b. Major experiència a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i en altres llocs de treball del mateix grup que el de
la plaça convocada.
c. Major experiència en altres entitats locals i a la plaça convocada.
2. Major  nombre  de  dies  d’experiència  professional  en  la  plaça  convocada  o  equivalent,  prestats  a
l’Ajuntament de la Seu d’Urgell o en qualsevol ens públic integrat d’aquest.
3. La persona aspirant de major edat.

11.3.  Un  cop  finalitzada  la  qualificació  de  les  persones  aspirants  es  publicarà  la  relació  de  persones
aprovades per ordre de puntuació final.

11.4. L’aspirant que resulti seleccionat haurà de presentar davant de la Secretaria General de l’Ajuntament,
dins del termini de 20 dies naturals des de que es faci pública la proposta d’aspirant a la plaça objecte
d’aquesta  convocatòria  i  abans  del  seu  nomenament  com  a  funcionari  de  carrera,  el  certificat  mèdic
acreditatiu de complir  les condicions  físiques  o psíquiques  específiques  per  a l’exercici  de les funcions
pròpies del lloc de treball al que es fa referència així com original o còpia compulsada de tots els documents
requerits a la base cinquena d’aquesta convocatòria.

11.5.  Si  l’aspirant seleccionat no pren possessió o no aporta la referida documentació durant  el  termini
previst, es procedirà al nomenament del següent aspirant de la llista de puntuacions finals, respecte el qual
serà aplicable el mateix termini que a l’anterior; i així successivament per ordre de prelació d’acord amb les
puntuacions finals.
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Dotzena. Període de pràctiques

12.1. Formarà part del procés selectiu la superació d’un període de pràctiques amb caràcter eliminatori, que
tindrà la durada prevista en l’Estatut dels Treballadors.

12.2.  A la  finalització  del  període  de  pràctiques  s’emetrà  informe  d’avaluació  per  part  de  la  persona
responsable de fer el seguiment de la persona nomenada. La qualificació d’aquest període serà apte o no
apte. En cas dels aspirants declarats no aptes per resolució motivada de l’Alcaldia amb tràmit d’audiència
previ, perdran en conseqüència tots els drets a ser contractats.

12.3. El període de pràctiques es suprimirà en el cas que la persona aspirant hagi ocupat durant un termini
superior  als  tres  mesos  com  a  període  de  pràctiques  una  plaça  equivalent  a  la  de  l’objecte  de  la
convocatòria i a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.

12.4. Durant el període de pràctiques el personal haurà d’assistir als cursos de formació que l’Ajuntament
pugui organitzar.

12.5. Els aspirants que hagin superat aquest període seran nomenats funcionaris de carrera. Els que no
l’hagin superat perdran tots els drets a ser nomenats.

Tretzena. Creació i funcionament de la borsa de treball

13.1. Borsa de treball genèrica tindrà el funcionament que es descriu a continuació:

Les persones aspirants a les vacants convocades i que no obtinguin plaça passaran a formar part d’una
borsa de treball  de caràcter  extraordinari  per  ordre de puntuació.  Aquesta borsa funcionarà dins de la
jerarquia de borses i serà la que prevalgui per sobre del a resta de borses existents.

En cas d’empat entre els aspirants que s’incorporaran a la borsa, l’ordre s’establirà seguint els criteris de
desempat establerts en la base 11.2 de les presents bases.

13.2. Borsa de treball específica:

La finalitat d’aquesta borsa és excepcional, atenent l’esperit de la Llei 20/2021. Així, l’objecte de la borsa és
proveir aquelles places que han estat cobertes inicialment en propietat i respecte de les quals l’aspirant
seleccionat durant el  període de prova o mentre duri el  pla d’estabilització passi  a una situació que no
impliqui reserva de plaça. En aquest cas, l’Ajuntament podrà recórrer a la borsa de funcionaris de carrera
per tal de proveir la plaça que es generi com a conseqüència de la plaça que hagi tornat a quedar vacant.

La borsa de treball creada a partir d’aquest procés selectiu serà vigent fins al dia 31 d’octubre de 2024.

Les persones aspirants que passin a formar part de la borsa de treball podran ser cridades per l’Ajuntament
d’acord amb l’ordre rigorós de qualificació per al seu nomenament d’acord amb allò disposat a l’article 10 del
TREBEP, sempre i quan es trobin disponibles i reuneixin la resta de requisits en la data prevista per a l’inici
de la interinitat, i procedeixi legalment conforme a la normativa vigent del moment.

13.3. La pertinència a la borsa de treball  no implica, per si mateixa, cap mena de dret al nomenament.
Únicament es garanteix que quan l’Ajuntament consideri necessària la cobertura urgent d’una plaça s’apliqui
el procediment establert en aquestes bases.
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13.4 L’Ajuntament intentarà comunicar-se un màxim de tres vegades amb la persona aspirant mitjançant
mitjans telemàtics: trucada telefònica, videotrucada, correu electrònic, SMS, etc. Entre cada intent hauran de
passar com a mínim 3 hores.

Si la persona no respongués en un termini màxim de tres dies hàbils, aquesta passaria a ocupar el darrer
lloc de la borsa de treball i l’Ajuntament iniciaria les comunicacions amb el o la següent aspirant de la borsa.
Tots els intents de comunicació per part de l’Ajuntament quedaran registrats a l’expedient pertinent.

13.5. Si la persona cridada respongués a la comunicació iniciada per l’Ajuntament, aquest li atorgaria un
període màxim de dos dies hàbils per manifestar la seva conformitat o renúncia al nomenament.

13.6. La permanència de les persones a aquesta borsa resta supeditada a la disponibilitat per cobrir les
vacants que es presentin. S’exceptuen d’aquest supòsit les renúncies per causa justificada. Es consideren
causes justificades aquelles sobrevingudes i no voluntàries com malalties, part o compliment d’un deure
inexcusable  de  caràcter  públic  o  personal,  entre  d’altres.  Aquestes  situacions  s’hauran  de  justificar
documentalment.

13.7. Les persones que acumulin dues renúncies corresponents a dues ofertes de treball per alguna causa
diferent a les citades anteriorment, o siguin sancionades per la incoació d’un procediment disciplinari, seran
eliminades de la borsa.

13.8. Si el responsable del servei on s’adscrigui la persona integrant de la borsa prèviament nomenada emet
un informe negatiu, relatiu a la manca de capacitat manifestada per un rendiment insuficient que impedeixi
realitzar amb eficàcia les funcions atribuïdes al lloc de treball, en donarà trasllat a Recursos Humans, i
s’articularà  el  procediment  contradictori  corresponent,  el  qual  podrà comportar  l’expulsió  de la  persona
aspirant de la borsa, tot informant, si s’escau, la representació del personal.

Catorzena. Incompatibilitats

14.1. Serà aplicable a les persones proposades el règim d’incompatibilitat al sector públic, en compliment
dels quals en el moment del nomenament, hauran d’aportar una declaració de les activitats que realitza,
sol·licitant la compatibilitat en el seu cas, o exercir l’opció prevista a l’article 337 del Decret 214/90, de 30 de
juliol,  pel  qual  s’aprova el  Reglament  de Personal  al  servei  de les entitats  locals, així  com la resta de
disposicions aplicables.

14.2.  Pel  que  fa  a  la  determinació  i  adscripció  al  lloc  de  treball,  règim  d’horari  i  jornada,  la  persona
nomenada s’atindrà als acords i resolucions que adoptin els òrgans corresponents de l’Ajuntament.

Quinzena. Incidències i recursos

15.1. Contra la convocatòria i les presents bases, que exhaureixen la via administrativa, es podrà interposar
per part de les persones interessades recurs potestatiu de reposició en el termini d’un mes davant el mateix
òrgan que les hagi aprovat, d’acord amb l’article 123 de la Llei  39/2015, d’1 d’octubre, de procediment
administratiu  comú  de  les  administracions  públiques.  En  cas  de  no  interposar  el  recurs  potestatiu  de
reposició es podrà interposar directament recurs contenciós administratiu, segons l’article abans esmentat i
el 45 i següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa,
davant el Jutjat contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la publicació
al Butlletí Oficial de la Província de Lleida.

15.2. Els actes qualificats del tribunal qualificador podran ser recorreguts en alçada davant la presidència de
la corporació o de l’autoritat en qui hagi delegat en el termini d’un mes des que s’hagin publicat.
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15.3. Els actes de tràmit del tribunal qualificador no podran ser objecte de recurs, sense perjudici que es
puguin interposar reclamacions quan es tracti d’esmenar possibles errors materials en la confecció de la
llista d’aprovats, errors en la transcripció de publicacions, errors aritmètics en les qualificacions o errors
observables a simple vista. Aquests errors també podran ser corregits d’ofici pel tribunal.

15.4. El Tribunal està facultat per resoldre els dubtes o discrepàncies que sorgeixin referents a aquestes
bases i al desenvolupament del procés selectiu, i per prendre els acords necessaris pel seu bon ordre i
desenvolupament.

15.5. En allò no previst en aquestes bases serà d’aplicació el que disposen la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim
local que va ser aprovat per Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, el Reial Decret Legislatiu 5/2015,
de 30 d’octubre, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, el Text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya que va ser aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril,  el  Reglament  de  personal  al  servei  de  les  entitats  locals  que  va  ser  aprovat  per  decret  de  la
Generalitat  de  Catalunya  214/1990,  de  30  de  juliol,  la  Llei  39/2015,  de  1  d’octubre,  de  procediment
administratiu comú de les Administracions Públiques, i la resta de les disposicions vigents en la matèria.

Setzena. Clàusula de protecció de dades de caràcter general
16.1. L’Ajuntament de la Seu d’Urgell  tractarà les dades personals de les persones sol·licitants i  de les
persones seleccionades en aquest  procés selectiu,  amb la finalitat  de gestionar  la seva sol·licitud i  les
actuacions objecte d’aquesta convocatòria, i es sotmet a les obligacions previstes en el Reglament europeu
2016/679, de 27 d’abril, General de Protecció de Dades (RGPD) i la seva adaptació a l’ordenament jurídic
espanyol a través de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia
dels drets digitals, i la resta de normativa complementària. En concret es preveu el tractament de dades de
contacte i acadèmics de les persones que participen en l’execució i seguiment dels objectius establerts en
aquestes bases.

16.2. L’Ajuntament de la Seu d’Urgell realitzarà les tasques necessàries perquè s’acompleixin els principis i
deures establerts en la normativa vigent  sobre la matèria, per garantir  que no hi  ha risc per als drets i
llibertats dels sol·licitants i dels seleccionats. Aquestes actuacions han d’incloure especialment la garantia de
transparència, en compliment dels articles 13 i 14 del RGPD, amb la informació detallada per la corporació.

16.3.  Per  a  qualsevol  consulta  o  queixa  relacionades  amb  el  tractament  de  les  dades  personals,  els
sol·licitants  tenen el  dret de contactar  amb el  delegat de protecció de dades a través de la bústia que
l’Ajuntament de la Seu d’Urgell posa a la seva disposició: dpd@aj-laseu.cat

16.4. Les dades que les persones seleccionades han facilitat, un cop finalitzat el motiu que n’ha originat la
recollida, es conserven seguint les instruccions de gestió documental i d’arxiu de l’Ajuntament. Les dades
que les persones sol·licitants han facilitat es conserven durant un màxim de 3 anys a partir de la presentació
de la sol·licitud.

16.5.  Les persones aspirants  i  les persones seleccionades poden exercir  els  drets d’accés, rectificació,
supressió, limitació, portabilitat o oposició al tractament de les seves dades, en els termes previstos a la
legislació vigent, a través de la seu electrònica de l’Ajuntament.

16.6. Les persones seleccionades tenen l’obligació de respectar la confidencialitat de tota la informació i les
dades de caràcter personal que, per qualsevol mitjà, els arribin com a conseqüència de la seva estada a
l’Ajuntament, i no desvelar-les ni reproduir-les de cap manera a fora de l’Ajuntament. Les dades esmentades
poden referir-se tant a empleats públics, com a usuaris o ciutadans i, en general, a totes aquelles terceres
persones que de forma directa o indirecta es posin en contacte amb l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.
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16.7. Les persones seleccionades tenen l’obligació de complir amb les polítiques de seguretat, protecció de
dades i ús dels sistemes d’informació vigents a l’Ajuntament, així com qualsevol instrucció que, en aquest
sentit, se’ls faciliti. A més, han de respectar la confidencialitat de qualsevol fet que hagin observat o que el
personal de l’Ajuntament els hagi fet arribar en relació amb el servei o el personal esmentat.

ANNEX I
Fitxa d’autoavaluació de mèrits *(l’autobaremació té la consideració de declaració responsable. La falsedat
en les dades d’autobaremació determina l’exclusió del procés i la consideració de no haver-hi participat, a
més de les actuacions legals que derivin de la falsedat en les dades)

1. Dades personals

Nom i cognoms DNI

2. Dades de la plaça objecte de la convocatòria

Identificació de la plaça

Denominació: Cap de de brigada adscrita al servei d’obres

Escala: Administració Especial

Subescala: Oficis

Grup: C1

Naturalesa: Funcionari de carrera

3. Experiència professional

NÚM. DE MESOS

Mesos  de  servei  o  de  treball  prestat  en  la  plaça  objecte  de  la  convocatòria  o
equivalent, com a funcionari interí, laboral temporal, o en adscripcions o assignacions
temporals a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i/o a qualsevol ens públic que en depèn.

Mesos de servei o de treball prestat en altres llocs de treball en el mateix grup o
subgrup  de  classificació,  però  no  en  l’exercici  de  funcions  anàlogues,  com  a
funcionari  interí,  laboral  temporal,  o  en  adscripcions  o  assignacions  temporals  a
l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i/o a qualsevol ens públic que en depèn.

Mesos de servei o de treball prestat en la realització de tasques anàlogues a les de
la plaça convocada, com a funcionari  interí  o laboral  temporal,  en qualsevol  altra
administració local o en organismes o societats que depenguin d’aquesta.

4. Formació
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Es valorarà aquella formació reglada que tingui relació directa amb el lloc de treball a ocupar, diferent de la
que dona accés a la plaça convocada:

Formació reglada Sí / No

Titulació en Cicle Formatiu de Grau Superior

Formació Professional (FPII)

Altres equivalents:

Formació no reglada
NOM DE L’ACCIÓ FORMATIVA HORES ORGANISME FORMADOR (CAL INDICAR EL RÈGIM JURÍDIC DE

L’ORGANISME)

Coneixements de català Sí / No

Certificat de nivell superior de català 

Administració Local 58



  Número 245

Butlletí Oficial de la Província de Lleida Divendres, 23 de desembre de 2022

Formació ACTIC Sí / No

Nivell 1 – Certificat bàsic ACTIC

Nivell 2 – Certificat mitjà ACTIC

Nivell 3 – Certificat avançat ACTIC

5. Altres mèrits

Sí / No

Ha superat un procés selectiu de concurs-oposició per a l’accés a una plaça de
la categoria de la plaça objecte de al convocatòria sense haver obtingut plaça
en propietat?

ANNEX II
Temari

El temari pel subgrup C1 segons els criteris generals establerts a l’acord sobre els processos d’estabilització
de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell serà el següent:

Temari general (4 temes):

Tema 1. La Constitució Espanyola de 1978. Títol Primer, Capítol II: Drets i llibertats. Secció 1a: dels drets
fonamentals i de les llibertats públiques. Capítol II, Secció 2a: Dels drets i dels deures dels ciutadans. (arts
del 14 al 38). L’organització de l’estat espanyol.

Tema 2. L’Estatut d’Autonomia de Catalunya: títol II, Capítol VI El Govern Local.

Tema 3. Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. Títol II el municipi (articles de l’11 al
18, ambdós inclosos). Capítol III Competències (articles 25, 26 i 27)

Tema 4. Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, Text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat
Públic (TREBEP). El règim jurídic de la funció pública. El personal al servei de les entitats local i estructura.

Temari específic (9 temes):

Tema 1. Tasques i funcions d’un cap de Brigada d’Obres.

Tema 2. Prevenció de riscos laborals. Marc normatiu bàsic. Conceptes bàsics sobre Prevenció de Riscos
laborals. Seguretat en el treball: conceptes clau, normativa i accidents de treball.

Tema 3.  Coneixements  de  sistemes  constructius  i  construcció  en  general  d’edificació  i  infraestructures
viàries.  Coneixement  de  materials  de  construcció  utilitzats  en  manteniment  d’edificis  i  infraestructures
viàries, Tipus, característiques i posta en obra.

Tema 4. Coneixement general dels serveis públics d’un municipi. Aigua potable, clavegueram, pluvials, recs,
enllumenat públic, gas, electricitat, telecomunicacions.
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Tema 5.  Planificació d’obra.  Administració,  coordinació i  preparació de recursos per  realitzar  un treball.
Coneixements a nivell d’usuari del programa MS Project.

Tema 6. Coneixement a nivell d’usuari de programari d’ofimàtica. Tractament de textos, full de càlcul, gestor
de correu electrònic, calendar i programes de gestió d’expedients municipals.

Tema 7. Coneixements de delineació a nivell d’usuari amb programa Autocad i Microstation.

Tema  8.  Confecció  d’amidaments  i  pressupostos  d’actuacions  en  l’àmbit  d’edificació,  urbanització  i
enginyeria civil. Coneixements a nivell d’usuari dels programes de confecció de pressupostos TCQ i Presto.

Tema 9. Senyalització viària urbana. Senyalització horitzontal i senyalització vertical.

Bases reguladores del procés selectiu d’una plaça de cap del servei de neteja viària, mitjançant el sistema
de concurs-oposició, corresponents a l’oferta pública d’estabilització de l’ocupació temporal de l’ajuntament
de la Seu d’Urgell.

Primera. Objecte i justificació

L’objecte  d’aquestes  bases  és  regular  la  selecció,  mitjançant  convocatòria pública i  amb el  sistema de
concurs-oposició, d’una plaça de Cap del servei de neteja viària, classificada a la plantilla de personal de
l’Ajuntament de La Seu d’Urgell, subgrup C2, en règim laboral.

Aquesta plaça es troba subjecta al procés excepcional d’estabilització regulat per la Llei 20/2021, de 28 de
desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat i resten regides per les presents bases,
corresponents a l’oferta d’estabilització de l’ocupació temporal de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, aprovades
per l’Alcaldia núm. 368/2022 en data 24.05.2022, publicades al  BOP de Lleida en data 30.05.2022 i  al
DOGC en data 27.05.2022.

Segona. Normativa aplicable
L’Acord de condicions generals que regeix aquesta convocatòria va ser aprovat per la Junta de Govern
Local del dia 07.11.2022 i publicat al BOP el dia 15.11.2022

Aquesta convocatòria es regeix per allò disposat a la normativa vigent en matèria de Funció Pública. En
concret, al Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de l’Estatut bàsic
de l’empleat públic, al Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei
de les entitats locals, al 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, a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local
i al Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del coneixement del català i l’aranès en els processos
de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya.

Tercera. Principis rectors
L’Ajuntament  de La Seu d’Urgell  garanteix que tots  els  processos  de selecció es regiran pels  principis
constitucionals d’igualtat, mèrit i capacitat, així com els de:

a) Publicitat i convocatòria de les bases.
b) Transparència.
c) Imparcialitat i professionalitat dels membres del tribunal.
d) Independència i discrecionalitat tècnica en l’actuació del tribunal.
e) Adequació entre el contingut dels processos selectius i les funcions o tasques a desenvolupar.
f) Agilitat, sense perjudici de l’objectivitat, en els processos de selecció.

Administració Local 60



  Número 245

Butlletí Oficial de la Província de Lleida Divendres, 23 de desembre de 2022

Quarta. Característiques de la plaça
Les característiques de la plaça objecte de la convocatòria són les següents:

 Nombre de places: 1
 Codi convocatòria: S.201.00
 Règim: laboral fix.
 Denominació: Cap del servei de neteja viària
 Grup: C2.
 Jornada: completa
 Funcions generals:
- Organitzar els torns del personal de la brigada de neteja viària
- Organitzar, inspeccionar i supervisar a la brigada municipal de neteja.
- Coordinar l’execució de la neteja general de la via pública (incloent carrers, papereres, places i neteja
de cartells), d’acord amb les instruccions d’Alcaldia o Regidor/a.
- Coordinar i distribuir de forma diària els treballs que realitzen els diferents operaris que comprenen la
brigada municipal de neteja. Mitjançant l’establiment de quadrants de serveis.
- Supervisar i fer el seguiment dels treballs de neteja a realitzar per personal al seu càrrec i informar de
les incidències i anomalies que es produeixin, proposant solucions i millores en el servei, mitjans, eines, etc.
- Supervisar,  si  s’escau,  les  empreses  de contractació  externa  que  porten a  terme alguna actuació
relativa a l’equip de neteja.
- Realitzar la revisió i inspecció dels treballs de neteja en base a l’aprofitament del temps i dels recursos
humans i materials destinats als mateixos.
- Resoldre dubtes i incidències en el desenvolupament de les feines relatives a la neteja.
- Organitzar  i  elaborar  estadístiques,  indicadors  i  informes  que  reflecteixin  l’estat  de  les  tasques  i
l’acompliment dels objectius.
- Controlar el personal al seu càrrec (puntualitat, assistència, faltes, absències, etc.) així com els fulls i
comunicats de treball.
- Realitzar els tràmits per sol·licitar i efectuar les compres necessàries de productes, materials i estris, i
mantenir les relacions amb els proveïdors, si s’escau.
- Encarregat de la supervisió dels vehicles, maquinària i material emprat per l’equip de neteja i vetllar
perquè disposin d’aquell necessari pel desenvolupament de les tasques assignades.
- Conduir  la  màquina  d’escombrar  o  el  camió  per  baldejar  en  casos  puntuals,  com  la  neteja
d’esdeveniments populars, el trasllat fins al taller mecànic o la suplència no planificada d’algun conductor.
- Assistir  a  les  diverses  reunions  transversals  convocades  per  tal  de  coordinar-se  amb  els  altres
departaments de la Corporació.
- Preparar informes sobre el funcionament de l’equip de neteja i les actuacions realitzades i elabora les
propostes per millorar la gestió.
- Complir  i  fer  complir  la  normativa  existent  en quant  a  què  el  treballador  vetlli  per  la  seva  pròpia
seguretat en el lloc de treball i en relació a les tasques que desenvolupa, així com tenir cura de que les
condicions  de  seguretat  i  salut  del  lloc  de  treball  (condicions  de  treball,  maquinària,  eines,  equips  de
protecció, senyalització, etc.) siguin les apropiades.
- Fer  complir  les  normes sobre seguretat  i  higiene en el  treball  i  garantir  la  seguretat  dels  treballs,
informant sobre el seu estat, inici i finalització.
- Tenir cura de l’adequada utilització del material que fa servir la brigada municipal de neteja.
- Atendre i solucionar les emergències que es produeixin independentment del moment en la qual es
donin.
- 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
- I, en general qualsevol altra funció de caràcter similar que li sigui atribuïda
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Les funcions  no són determinants  i  excloents,  per  la qual  cosa es  considera qualsevol  altra funció de
caràcter similar que li sigui atribuïda.

Cinquena. Requisits dels aspirants
Per poder prendre part en el procés les persones aspirants hauran de complir, en la data de finalització del
termini  de  presentació  de  sol·licituds,  i  durant  el  desenvolupament  del  procés  selectiu,  els  següents
requisits:

a) Tenir la nacionalitat espanyola o trobar-se en algun dels supòsits previstos a l’article 57 del TREBEP.
Independentment de la seva nacionalitat, també podran ser admesos en aquesta convocatòria els cònjuges
dels espanyols i espanyoles i dels nacionals d’altres estats membres si no estan separats de dret. Així com
els i les descendents dels i de les cònjuges dels espanyols i espanyoles i dels nacionals d’altres estats
membres de la Unió Europea, sempre que els cònjuges no estiguin separats de dret, si són menors de 21
anys o dependents.
Les  persones  aspirants  amb  nacionalitat  diferent  a  l’espanyola  hauran  de  demostrar  els  coneixements
suficients de castellà i català i es podrà exigir la superació de proves amb aquesta finalitat.
b) Tenir la capacitat funcional per al desenvolupament de les funcions corresponents.
c) Haver complert els 16 anys i no excedir l’edat màxima de jubilació o la que s’estableixi a les bases
específiques de la convocatòria, si fos el cas, d’acord amb la normativa específica d’aplicació.
d) No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de les Administracions Públiques o
òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats Autònomes, ni trobar-se en situació d’inhabilitació
absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial o per exercir funcions similars a
les que es desenvolupaven.
En el  cas de pertànyer a un altre estat, no trobar-se inhabilitats o en situació equivalent ni  haver estat
sotmesos a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu estat i en els mateixos termes, l’accés
a l’ocupació pública.
e) Estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent, o estar
en condició d’obtenir-lo en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds de participació.
En  el  cas  de  titulacions  expedides  a  l’estranger,  cal  aportar  l’homologació  corresponent  del  Ministeri
d’Educació, Cultura i Esports.
Si el títol procedeix d’un estat membre de la Unió Europea, s’ha de presentar el certificat acreditatiu del
reconeixement o d l’homologació del títol equivalent, de conformitat amb la Directiva 89/48/CEE, de 21 de
desembre de 1988, el Reial Decret 1837/2008 i altres normes de transposició i desplegament.
f) No tenir la condició de personal laboral fix en el mateix cos, escala o especialitat, en la mateixa escala,
subescala, classe o categoria de l’administració a que s’opta.
g) Acreditar coneixements de català equivalents al nivell B2 del marc europeu comú de referència (MECR)
segons estableix el Decret 161/2002, d’11 de juny.
Els aspirants que no acreditin estar en possessió del certificat de coneixements de llengua catalana del
nivell de suficiència de català B2 de la Secretaria de Política Lingüística o equivalent hauran de realitzar una
prova de coneixements amb contingut anàleg.
Sempre que sigui possible, la prova la farà una persona tècnica del Consorci de Normalització Lingüística.
Aquesta persona assistirà al tribunal amb veu i sense vot. Aquesta té caràcter obligatori i eliminatori i es
qualificarà d’apte o no apte. Les persones aspirants que no superin la prova de català quedaran exclosos de
la convocatòria.
Quedaran exemptes de fer la prova aquelles persones candidates que, en algun procés de selecció per a
l’accés a la condició de personal funcionari o laboral, en qualsevol Administració o entitat del sector públic
institucional, ja hagin superat una prova de coneixements de català de nivell equivalent o superior.
h) Acreditar coneixements superiors de castellà tant en l’expressió oral com en l’escrita.
Les  persones  aspirants  admeses  en  el  procés  selectiu  que  no  tinguin  la  nacionalitat  espanyola  han
d’acreditar uns coneixements superiors de la llengua castellana.
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L’aspirant que no pugui acreditar documentalment que posseeix el nivell requerit s’haurà de sotmetre a les
proves de coneixements de castellà previstes a les presents bases. Quedaran exemptes de la realització de
l’exercici de llengua castellana les persones aspirants que n’acreditin el coneixement superior mitjançant
alguna de les tres opcions següents:
- Haver cursat la primària, la secundaria i el batxillerat, si s’escau, a Espanya.
- Diploma d’espanyol  d’acord amb el  RDL 1137/2002, de 31 d’octubre,  o equivalent,  o certificat  que
acrediti haver superat totes les proves requerides per a l’obtenció del mateix.
- Certificat d’aptitud en espanyol per a persones estrangeres expedit per escoles oficials d’idiomes.
i) No patir cap malaltia ni cap limitació física o psíquica que impedeixi el desenvolupament normal de les
funcions corresponents a la plaça convocada.
j) Estar en possessió del permís de conduir C1

Sisena. Presentació de sol·licituds i llista d’admesos i exclosos
6.1. Les persones interessades en prendre part en el procediment hauran de presentar una instància en la
qual hauran de fer constar que coneixen i accepten aquestes bases i reconeixen totes i cadascuna de les
condicions exigides.

Les  instàncies  hauran  de  presentar-se  per  la  seu  electrònica  de  l’Ajuntament  de  la  Seu  d’Urgell
(www.laseu.cat) i es podran presentar únicament de forma telemàtica a la seu electrònica de l’Ajuntament.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals, per aquesta convocatòria els terminis seran
del dia 20.02.2023 al 11.03.2023, ambdós inclosos. En ser el darrer dia inhàbil, passaran les actuacions al
dia següent hàbil. L’Ajuntament no acceptarà instàncies presentades abans de la data d’inici ni després de
la data final.

Les bases i la convocatòria es publicaran íntegrament en el BOP i DOGC. Els restants i successius anuncis
d’aquesta convocatòria es faran públics únicament en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.

6.2. A la instància s’adjuntarà:

a. Fotocòpia  del  Document  Nacional  d’Identitat  o  del  document  equivalent  dels  altres  països,  o  el
consentiment de la persona aspirant per tal que l’Ajuntament pugui comprovar que les dades que la persona
manifesta s’ajusten a la realitat.
b. Fotocòpia de la titulació d’accés requerida.
c. Currículum vitae en el qual s’incloguin les dades personals i de contacte.
d. Fotocòpia del document acreditatiu dels coneixements de nivell de català.
e. Fotocòpia del document acreditatiu dels coneixements de nivell de castellà.
f. Llistat ordenat de mèrits a tenir en compte a la fase de concurs, així com altres mèrits i circumstàncies
al·legades que hagin de ser valorades.
g. Fotocòpia dels certificats i títols acreditatius dels mèrits al·legats, tant personals com professionals.
h. Declaració responsable de complir totes i cadascuna de les condicions exigides en les bases d’aquesta
convocatòria,  sempre  referides  a  la  data  en  què  expira  el  termini  assenyalat  per  a  la  presentació
d’instàncies.
i. Permís C1 de conduir

6.3. Tota la documentació haurà de ser presentada de forma telemàtica. L’Ajuntament podrà requerir la
documentació original en cas de dubte per tal de garantir-ne la veracitat. En cas que es detecti falsedat en el
document la persona quedarà automàticament suspesa del procés.

6.4. Es computaran com a situacions assimilades al servei actiu, als efectes del còmput de serveis prestats,
els següents:
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a. Les persones que hagin gaudit d’una excedència per cura de familiars d’acord amb l’article 89.4 del
TREBEP.
b. Les persones que hagin gaudit d’una excedència per raó de violència de gènere d’acord amb l’article
89.5 del TREBEP.
c. Les persones declarades en serveis especials d’acord amb l’article 87 del TREBEP.
d. El personal laboral declarat en excedència forçosa d’acord amb l’article 46.1 del TRET.

6.5. Amb la presentació de la sol·licitud, les persones aspirants:

a. Donen el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per
prendre part en aquesta convocatòria i per a la tramitació del procés selectiu, que seran incorporades al
fitxer de Recursos Humans, d’acord amb la normativa vigent.
b. Donen  el  seu  consentiment  a  rebre  per  via  electrònica  les  comunicacions  que  puguin  derivar-se
d’aquest procés.

6.6. Els aspirants, en el moment de la presentació de la instància per participar en el procés selectiu, hauran
de presentar en format digital, la fitxa d’autoavaluació amb els mèrits aportats així com la documentació
acreditativa corresponent. Només s’han de fer constar els mèrits obtinguts fins a l’últim dia del període de
presentació d’instàncies.

6.7. El currículum vitae i la vida laboral no substitueixen les funcions de la fitxa d’autoavaluació aportada a
l’Annex I de les presents bases.

6.8.  Els  certificats  o  titulacions  hauran  d’acreditar  que  s’han  obtingut  com  a  molt  tard  en  la  data  de
presentació de sol·licituds.

6.9.  Les  persones  en  situació  de  discapacitat  seran  admeses  al  procés  de  selecció  sense  necessitat
d’acreditar  les  seves  condicions  psíquiques,  físiques  i  sensorials  abans  del  seu  començament,  sens
perjudici  que,  superat  el  procés  selectiu,  en  presentar  la  documentació  per  ser  nomenades,  hauran
d’acreditar, igual que la resta d’aspirants, la seva capacitat per desenvolupar les funcions i tasques dels llocs
que es convoquen.

Els aspirants amb discapacitat podran demanar en la sol·licitud de participació, l’adaptació o l’adequació de
temps i mitjans materials per a la realització de les proves i dels exercicis previstos en la convocatòria i el
motiu d’aquestes. Als efectes d’aquestes adaptacions es considerarà el que estableix l’article 7 del Decret
66/1999, de 9 de març, sobre l’accés a la funció pública de les persones amb discapacitat i dels equips de
valoració multiprofessional.

Els  aspirants  en  situació  de  discapacitat  que  sol·licitin  adaptacions,  hauran  de  presentar  un  dictamen
vinculant expedit per l’equip multiprofessional competent que determinarà, si fos el cas, l’adaptació del lloc o
llocs de treball sempre que aquesta no impliqui una modificació exorbitant en el context de l’organització o
sigui incompatible amb el desenvolupament de les funcions i tasques del lloc o llocs que es convoca.

6.10. Un cop finalitzat el termini de presentació d’instàncies la Junta de Govern Local aprovarà, la llista
provisional de les persones aspirants admeses i excloses al procés selectiu, amb expressió de la causa
d’exclusió.  En  la  mateixa  resolució  s’indicarà  la  composició  del  tribunal  i  el  lloc,  la  data  i  l’hora  del
començament de les proves de coneixement d’idiomes, si s’escau, i la data de l’inici de les actuacions.

6.11. Aquesta llista provisional es publicarà a l’e-tauler de l’Ajuntament. Malgrat això, en aplicació del que
preveu el segon paràgraf de l’art. 78 del Reglament del personal al servei de les entitats locals, es podrà
substituir aquesta publicació per una notificació a tots els interessats.
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6.12. Un cop publicada la llista provisional es concedirà un termini de 5 dies hàbils per a la presentació
d’esmenes i reclamacions, per esmenar el defecte o adjuntar el document que sigui preceptiu. Si en aquest
termini no hi hagués reclamacions, al·legacions o esmenes la llista passaria a ser definitiva i es publicarà a
l’e-tauler de l’Ajuntament.

Setena. Tribunal qualificador
7.1. El tribunal qualificador s’ajustarà al que disposa l’article 60 del TREBEP i al Reglament de Personal al
servei de les entitats locals, aprovats pel Decret 214/1990. La seva composició serà estricament tècnica,
ajustada als principis d’imparcialitat i professionalitat, seguint en la mesura del possible els criteris de paritat
entre dones i homes.

7.2. El tribunal qualificador estarà constituït de la següent manera:

- President: un funcionari de carrera i/o personal laboral fix, personal de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.
- Dos vocals tècnics: funcionaris de carrera i/o personal laborals fix que podran ser o no personal del
mateix Ajuntament i que compliran en tot moment amb els requisits de professionalitat i imparcialitat.
- Secretari: un funcionari o personal laboral de l’Ajuntament, amb veu però sense vot.

Un dels vocals i el seu suplent ho serà a proposta de l’EAPC.

7.3. El tribunal no podrà constituir-se sense l’assistència d’almenys tres membres amb veu i vot, titulars o
suplents, ni podrà actuar sense la presència, com a mínim, del President i del Secretari. El Tribunal podrà
optar per reunir-se telemàticament sempre que es compleixin els requisits indicats a la base setena.

7.4.  El  tribunal pot  disposar la incorporació a les seves tasques d’assessors especialistes, els quals es
limitaran a l’exercici de les seves especialitats tècniques en base a les quals col·laboraran exclusivament
amb el tribunal. La seva funció se circumscriu a l’assessorament tècnic especialitzat, actuant amb veu però
sense vot. Els assessors hauran de guardar sigil i confidencialitat sobre les dades i assumptes sobre els
quals tinguin coneixement a conseqüència de la seva tasca assessora al tribunal.

7.5. L’abstenció i recusació dels i de les membres del tribunal s’ha d’ajustar al que preveuen els articles 23 i
24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

7.6.  El  tribunal  està  facultat  per  resoldre  els  dubtes  o  les  discrepàncies  que  s’originin  durant  el
desenvolupament del procés de selecció.

7.7. En cas d’empat, el vot del President serà de qualitat.

7.8.  El  tribunal  ordenarà  a  les  persones  aspirants  d’acord  amb  la  puntuació  declarada  en  la  fitxa
d’autoavaluació.

7.9. Una vegada es disposi d’aquest llistat ordenat, el tribunal comprovarà les puntuacions de les persones
aspirants.  La  comprovació  es  realitzarà  respecte  dels  documents  aportats  i  esmentats  a  la  fitxa
d’autoavaluació i/o les dades aportades pel  Servei  de Recursos Humans de l’Ajuntament  respecte dels
serveis prestats en aquesta administració. En cas d’empat es verificarà la informació per poder desfer-los en
funció dels criteris fixats a la base 11.2 de les presents bases.

7.10. El tribunal podrà exigir que els aspirants mostrin els documents originals. En aquest cas, els aspirants
hauran d’aportar-los a l’Ajuntament  en el  termini  màxim de 5 dies des del  requeriment  que es  faci  als
aspirants.
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7.11. El tribunal podrà decidir no comprovar la puntuació dels aspirants que, segons la puntuació que han fet
constar a la fitxa d’autoavaluació, no tenen opcions de poder ser seleccionats.

7.12. Una vegada realitzada la comprovació, el tribunal fixarà la llista provisional de puntuacions, ordenant
de major a menor les sol·licituds i indicant el resultat d’aplicar els criteris de desempat, quan hagi estat
necessari. En aquest llistat, les persones aspirants amb puntuació idèntica sortiran al mateix lloc.

7.13. El llistat es publicarà a l’e-Tauler de la seu electrònica de l’Ajuntament i no es farà cap notificació
personal als aspirants.

7.14. Les persones aspirants podran formular al·legacions en un termini de 5 dies hàbils a comptar des del
dia següent a la data de publicació de la llista i aportar els documents justificatius dels mèrits que s’hagin fet
constar  a la fitxa d’autoavaluació.  No podran incloure nous mèrits que no s’hagin fet  constar  a la fitxa
d’autoavaluació.

7.15.  El  tribunal  analitzarà  les  al·legacions,  les  resoldrà  justificadament,  fixarà  el  llistat  definitiu  de
puntuacions i farà la proposta de nomenament o contractació a l’òrgan competent. L’acta es publicarà a
l’e-Tauler de la seu electrònica de l’Ajuntament.

Vuitena. Procediment de selecció
8.1. La selecció de les persones aspirants es farà a través del sistema de concurs oposició que es regirà
segons els criteris generals establerts a l’acord sobre els processos d’estabilització de l’Ajuntament de la
Seu d’Urgell i allò disposat en l’article 2 de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la
reducció de la temporalitat en l’ocupació pública. L’ordre de les actuacions serà el següent:

 Prova de coneixements de català, i castellà, si és necessària.
 Fase d’oposició,
 Fase de concurs.

8.2. El concurs-oposició no tindrà caràcter eliminatori i la puntuació màxima serà de 50 punts; dels quals 30
punts corresponen a la fase d’oposició i 20 a la fase de concurs.

8.3. Els aspirants que no compareguin a qualsevols dels exercicis, quedaran automàticament eliminats del
procés selectiu a excepció de casos de força major degudament justificats i valorats lliurement pel tribunal.

8.4. A la vista del nombre d’aspirants i de la disponibilitat dels membres que formen el Tribunal qualificador,
els Tribunal podrà valorar i decidir si ambdues fases es duran a terme el mateix dia o bé en dies separats.

8.5. Les persones aspirants que no acreditin un coneixement de català i castellà segons allò disposat a la
base 5ª hauran de realitzar les proves de coneixements de llengües que es detallen a continuació:

a. Prova de coneixements de català.
S’ajustarà a les disposicions del  Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del  coneixement del
català  i  l’aranès  en  els  processos  de  selecció  de  personal  i  de  provisió  de  llocs  de  treball  de  les
administracions públiques de Catalunya.
La prova de llengua catalana es qualificarà com a apte o no apte, essent, per tant, de caràcter eliminatori, i
el fet de no superar-la suposarà l’exclusió del procés selectiu.
Les  persones  aspirants  que  estiguin  en  possessió  del  certificat  acreditatiu  corresponent  o  els  seus
equivalents resten exempts de portar a terme aquesta prova.
b. Prova de coneixements de castellà.
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Consistirà en la realització d’una prova en què es comprovarà que les persones aspirants posseeixen un
nivell  adient  de comprensió  i  expressió oral  i  escrita  d’aquesta llengua,  en tot  cas  ajustat  al  contingut
funcional del lloc de treball a desenvolupar.
La prova de llengua castellana es qualificarà com a apte o no apte, essent, per tant, de caràcter eliminatori, i
el fet de no superar-la suposarà l’exclusió del procés selectiu.
Les  persones  aspirants  que  estiguin  en  possessió  del  certificat  acreditatiu  corresponent  o  els  seus
equivalents resten exempts de portar a terme aquesta prova.

Novena. Desenvolupament de la fase d’oposició
9.1. La fase d’oposició, no serà eliminatòria i el contingut de les proves estarà relacionat amb les funcions
pròpies del lloc de treball vinculat a la plaça convocada, i valoraran el grau d’experiència professional en el
desenvolupament de dites funcions a través d’una prova teòrica i una prova pràctica. La puntuació màxima
serà de 30 punts amb la distribució següent:

A. PROVA TEÒRICA serà tipus test  i  les preguntes versaran sobre el  temari  indicat  en l’annex II.  La
puntuació màxima d’aquesta prova serà de 10 punts.
B. PROVA PRÀCTICA consistirà  en  la  resolució  d’un  o  varis  casos  pràctics  a  criteri  del  tribunal,  i
relacionats amb les funcions pròpies del lloc de treball vinculat a la plaça convocada i el temari específic
indicat en l’annex II. La puntuació màxima serà de 20 punts.

El temps màxim serà de dues hores per cada prova, tot i que el tribunal, en funció del nombre de preguntes
que finalment decideixi, podrà fixar un temps inferior.

Desena. Desenvolupament de la fase de concurs
10.1. La fase de concurs consistirà en l’acreditació i valoració dels mèrits es realitzarà d’acord amb els
següents paràmetres:

a. El  límit  temporal  per  valorar  l’experiència  professional  serà  la  data  de  finalització  del  termini  de
presentació de sol·licituds de participació.
b. Només  es  valoraran  els  mèrits  citats  a  la  fitxa  d’autoavaluació  aportada  durant  el  període  de
presentació  d’instàncies  i  que es  pugui  verificar  amb la  documentació  acreditativa  presentada dins  del
mateix termini.
c. L’experiència professional es computa per mesos complets.
d. Els serveis prestats a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell  s’hauran d’acreditar mitjançant el certificat de
serveis prestats. El certificat no s’haurà d’aportar amb la instància i s’incorporarà d’ofici a la documentació
de cada aspirant, si aquest ho fa constar a la fitxa d’autoavaluació.
e. Els serveis prestats a d’altres Administracions públiques s’acreditaran mitjançant certificat de serveis
prestats amb el model de l’Annex I del Reial Decret 1461/82. No s’acceptaran els acreditats amb algun altre
model de certificat.
f. L’acreditació de la formació es realitzarà mitjançant  fotocòpia  dels  corresponents  títols  o certificats
emesos per les institucions formadores corresponents, que hauran d’incloure la identificació de la persona
titular, les hores de durada o crèdits equivalents, la temàtica, la data d’emissió, la indicació sobre si és un
certificat d’aprofitament o assistència, i l’organisme emissor.
g. Els mèrits obtinguts a l’estranger s’han d’acreditar mitjançant certificats traduïts oficialment a qualsevol
de les dues llengües oficials a Catalunya.

10.2. La puntuació del concurs de mèrits serà d’un màxim de 20 punts, que es distribuiran d’acord amb els
criteris següents:

10.2.1. Experiència professional.
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L’experiència professional tindrà una valoració màxima de 18 punts, segons es detalla:

a. L’experiència  en  la  plaça  convocada  o  equivalent,  com a  funcionari  interí,  laboral  temporal,  o  en
adscripcions o assignacions temporals a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i/o a qualsevol ens públic que en
depèn es valorarà amb 0,265 punts per cada mes de serveis prestats.
b. L’experiència en altres llocs del mateix grup o subgrup de classificació, però no en la realització de
feines anàlogues, com a funcionari interí, laboral temporal, o en adscripcions o assignacions temporals a
l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i/o a qualsevol ens públic que en depèn es valorarà amb 0,20 punts per cada
mes de serveis prestats.
c. L’experiència en llocs de treball  realitzant  tasques anàlogues a les de la plaça convocada, com a
funcionari interí  o laboral temporal, en altres administracions locals o en organismes o societats que en
depenguin es valorarà amb 0,09 punts per cada mes de serveis prestats.

10.2.1.2. Per a valorar l’experiència professional es seguiran els criteris següents:

a. Es comptabilitzarà com a mes un període ininterromput de 30 dies, independentment de la jornada de
treball, i no es tindran en compte les fraccions inferiors excepte quan s’apliquin els criteris de desempat.
b. En aquells casos de reducció de jornada per guarda legal o cura directa d’un familiar fins al segon grau
de consanguinitat o afinitat, aquests períodes es computaran com a jornada sencera, sempre que quedin
acreditats.

10.2.2. Formació.

Els mèrits acadèmics es valoraran amb un màxim de 2 punts, seguint els criteris següents:

a. Titulacions. Es valorarà la formació reglada superior, addicional, del mateix nivell que dona accés al
subgrup  de  la  plaça  convocada  i  relacionada  directament  amb el  lloc  de  treball,  (per  exemple;  cicles
formatius de grau mitjà, FPI o equivalent) amb 0,025 punts per títol.
b. Es valoraran amb 0,04 punts per hora de formació acreditada:
i. Formacions relacionades amb el lloc de treball a ocupar.
ii. Formacions transversals, com per exemple en igualtat, organització o treball en equip, entre d’altres.
iii. Cursos relacionats amb el lloc de treball i les tasques a desenvolupar, sempre que siguin expedits per
l’administració  pública i/o empreses  privades,  i  sempre que aquests  cursos  hagin  estat  contractats  per
l’Ajuntament de la Seu d’Urgell o una altra administració.
No es valoraran els certificats on no s’especifiquin les hores de formació.
c. Nivell de català superior a l’exigit: s’atorgaran 0,125 punts per nivell.
d. Formació ACTIC: s’atorgaran 0,25 punts per nivell.

10.2.3. Altres mèrits.

Es valorarà amb 0,25 punts haver superat un concurs-oposició de la categoria convocada a l’Ajuntament de
la Seu d’Urgell sense haver obtingut plaça en propietat.

Onzena. Llista de persones aprovades i presentació de documents
11.1. La puntuació definitiva del procés selectiu serà el resultat de la puntuació obtinguda en la valoració
dels mèrits.

11.2. En cas d’empat, l’ordre de les persones aspirants s’establirà seguint els següents criteris:

1. Segons l’experiència total acreditada:
a. Major experiència a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i a la plaça convocada.
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b. Major experiència a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i en altres llocs de treball del mateix grup que el de
la plaça convocada.
c. Major experiència en altres entitats locals i a la plaça convocada.
2. Major  nombre  de  dies  d’experiència  professional  en  la  plaça  convocada  o  equivalent,  prestats  a
l’Ajuntament de la Seu d’Urgell o en qualsevol ens públic integrat d’aquest.
3. La persona aspirant de major edat.

11.3.  Un  cop  finalitzada  la  qualificació  de  les  persones  aspirants  es  publicarà  la  relació  de  persones
aprovades per ordre de puntuació final.

11.4. L’aspirant que resulti seleccionat haurà de presentar davant de la Secretaria General de l’Ajuntament,
dins del termini de 20 dies naturals des de que es faci pública la proposta d’aspirant a la plaça objecte
d’aquesta convocatòria i abans de ser contractat com a laboral fix, el certificat mèdic acreditatiu de complir
les condicions físiques o psíquiques específiques per a l’exercici de les funcions pròpies del lloc de treball al
que es  fa  referència  així  com original  o  còpia  compulsada  de tots  els  documents  requerits  a  la  base
cinquena d’aquesta convocatòria.

11.5. Si l’aspirant seleccionat no signa el contracte o no aporta la referida documentació durant el termini
previst, es procedirà al nomenament del següent aspirant de la llista de puntuacions finals, respecte el qual
serà aplicable el mateix termini que a l’anterior; i així successivament per ordre de prelació d’acord amb les
puntuacions finals.

Dotzena. Període de pràctiques
12.1. Formarà part del procés selectiu la superació d’un període de pràctiques amb caràcter eliminatori, que
tindrà la durada prevista en l’Estatut dels Treballadors.

12.2.  A la  finalització  del  període  de  pràctiques  s’emetrà  informe  d’avaluació  per  part  de  la  persona
responsable de fer el seguiment de la persona nomenada. La qualificació d’aquest període serà apte o no
apte. En cas dels aspirants declarats no aptes per resolució motivada de l’Alcaldia amb tràmit d’audiència
previ, perdran en conseqüència tots els drets a ser contractats.

12.3. El període de pràctiques es suprimirà en el cas que la persona aspirant hagi ocupat durant un termini
superior  als  dos  mesos  com  a  període  de  pràctiques  una  plaça  equivalent  a  la  de  l’objecte  de  la
convocatòria i a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.

12.4. Durant el període de pràctiques el personal haurà d’assistir als cursos de formació que l’Ajuntament
pugui organitzar.

12.5. Els aspirants que hagin superat aquest període seran contractats en règim laboral fix. Els que no
l’hagin superat perdran tots els drets a ser contractats.

Tretzena. Creació i funcionament de la borsa de treball
13.1. Borsa de treball genèrica tindrà el funcionament que es descriu a continuació:

Les persones aspirants a les vacants convocades i que no obtinguin plaça passaran a formar part d’una
borsa de treball  de caràcter  extraordinari  per  ordre de puntuació.  Aquesta borsa funcionarà dins de la
jerarquia de borses i serà la que prevalgui per sobre del a resta de borses existents.

En cas d’empat entre els aspirants que s’incorporaran a la borsa, l’ordre s’establirà seguint els criteris de
desempat establerts en la base 11.2 de les presents bases.

Administració Local 69



  Número 245

Butlletí Oficial de la Província de Lleida Divendres, 23 de desembre de 2022

13.2. Borsa de treball específica:

La finalitat d’aquesta borsa és excepcional, atenent l’esperit de la Llei 20/2021. Així, l’objecte de la borsa és
proveir aquelles places que han estat cobertes inicialment en propietat i respecte de les quals l’aspirant
seleccionat durant el  període de prova o mentre duri el  pla d’estabilització passi  a una situació que no
impliqui reserva de plaça. En aquest cas, l’Ajuntament podrà recórrer a la borsa de laborals fix per tal de
proveir la plaça que es generi com a conseqüència de la plaça que hagi tornat a quedar vacant.

La borsa de treball creada a partir d’aquest procés selectiu serà vigent fins al dia 31 d’octubre de 2024.

Les persones aspirants que passin a formar part de la borsa de treball podran ser cridades per l’Ajuntament
d’acord amb l’ordre rigorós de qualificació per al seu nomenament d’acord amb allò disposat a l’article 10 del
TREBEP, sempre i quan es trobin disponibles i reuneixin la resta de requisits en la data prevista per a l’inici
de la interinitat, i procedeixi legalment conforme a la normativa vigent del moment.

13.3. La pertinència a la borsa de treball  no implica, per si mateixa, cap mena de dret al nomenament.
Únicament es garanteix que quan l’Ajuntament consideri necessària la cobertura urgent d’una plaça s’apliqui
el procediment establert en aquestes bases.

13.4 L’Ajuntament intentarà comunicar-se un màxim de tres vegades amb la persona aspirant mitjançant
mitjans telemàtics: trucada telefònica, videotrucada, correu electrònic, SMS, etc. Entre cada intent hauran de
passar com a mínim 3 hores.

Si la persona no respongués en un termini màxim de tres dies hàbils, aquesta passaria a ocupar el darrer
lloc de la borsa de treball i l’Ajuntament iniciaria les comunicacions amb el o la següent aspirant de la borsa.
Tots els intents de comunicació per part de l’Ajuntament quedaran registrats a l’expedient pertinent.

13.5. Si la persona cridada respongués a la comunicació iniciada per l’Ajuntament, aquest li atorgaria un
període màxim de dos dies hàbils per manifestar la seva conformitat o renúncia al nomenament.

13.6. La permanència de les persones a aquesta borsa resta supeditada a la disponibilitat per cobrir les
vacants que es presentin. S’exceptuen d’aquest supòsit les renúncies per causa justificada. Es consideren
causes justificades aquelles sobrevingudes i no voluntàries com malalties, part o compliment d’un deure
inexcusable  de  caràcter  públic  o  personal,  entre  d’altres.  Aquestes  situacions  s’hauran  de  justificar
documentalment.

13.7. Les persones que acumulin dues renúncies corresponents a dues ofertes de treball per alguna causa
diferent a les citades anteriorment, o siguin sancionades per la incoació d’un procediment disciplinari, seran
eliminades de la borsa.

13.8. Si el responsable del servei on s’adscrigui la persona integrant de la borsa prèviament nomenada emet
un informe negatiu, relatiu a la manca de capacitat manifestada per un rendiment insuficient que impedeixi
realitzar amb eficàcia les funcions atribuïdes al lloc de treball, en donarà trasllat a Recursos Humans, i
s’articularà  el  procediment  contradictori  corresponent,  el  qual  podrà comportar  l’expulsió  de la  persona
aspirant de la borsa, tot informant, si s’escau, la representació del personal.

Catorzena. Incompatibilitats
14.1. Serà aplicable a les persones proposades el règim d’incompatibilitat al sector públic, en compliment
dels quals en el moment del nomenament, hauran d’aportar una declaració de les activitats que realitza,
sol·licitant la compatibilitat en el seu cas, o exercir l’opció prevista a l’article 337 del Decret 214/90, de 30 de
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juliol,  pel  qual  s’aprova el  Reglament  de Personal  al  servei  de les entitats  locals, així  com la resta de
disposicions aplicables.

14.2.  Pel  que  fa  a  la  determinació  i  adscripció  al  lloc  de  treball,  règim  d’horari  i  jornada,  la  persona
nomenada s’atindrà als acords i resolucions que adoptin els òrgans corresponents de l’Ajuntament.

Quinzena. Incidències i recursos
15.1. Contra la convocatòria i les presents bases, que exhaureixen la via administrativa, es podrà interposar
per part de les persones interessades recurs potestatiu de reposició en el termini d’un mes davant el mateix
òrgan que les hagi aprovat, d’acord amb l’article 123 de la Llei  39/2015, d’1 d’octubre, de procediment
administratiu  comú  de  les  administracions  públiques.  En  cas  de  no  interposar  el  recurs  potestatiu  de
reposició es podrà interposar directament recurs contenciós administratiu, segons l’article abans esmentat i
el 45 i següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa,
davant el Jutjat contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la publicació
al Butlletí Oficial de la Província de Lleida.

15.2. Els actes qualificats del tribunal qualificador podran ser recorreguts en alçada davant la presidència de
la corporació o de l’autoritat en qui hagi delegat en el termini d’un mes des que s’hagin publicat.

15.3. Els actes de tràmit del tribunal qualificador no podran ser objecte de recurs, sense perjudici que es
puguin interposar reclamacions quan es tracti d’esmenar possibles errors materials en la confecció de la
llista d’aprovats, errors en la transcripció de publicacions, errors aritmètics en les qualificacions o errors
observables a simple vista. Aquests errors també podran ser corregits d’ofici pel tribunal.

15.4. El Tribunal està facultat per resoldre els dubtes o discrepàncies que sorgeixin referents a aquestes
bases i al desenvolupament del procés selectiu, i per prendre els acords necessaris pel seu bon ordre i
desenvolupament.

15.5. En allò no previst en aquestes bases serà d’aplicació el que disposen la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim
local que va ser aprovat per Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, el Reial Decret Legislatiu 5/2015,
de 30 d’octubre, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, el Text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya que va ser aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril,  el  Reglament  de  personal  al  servei  de  les  entitats  locals  que  va  ser  aprovat  per  decret  de  la
Generalitat  de  Catalunya  214/1990,  de  30  de  juliol,  la  Llei  39/2015,  de  1  d’octubre,  de  procediment
administratiu comú de les Administracions Públiques, i la resta de les disposicions vigents en la matèria.

Setzena. Clàusula de protecció de dades de caràcter general
16.1. L’Ajuntament de la Seu d’Urgell  tractarà les dades personals de les persones sol·licitants i  de les
persones seleccionades en aquest  procés selectiu,  amb la finalitat  de gestionar  la seva sol·licitud i  les
actuacions objecte d’aquesta convocatòria, i es sotmet a les obligacions previstes en el Reglament europeu
2016/679, de 27 d’abril, General de Protecció de Dades (RGPD) i la seva adaptació a l’ordenament jurídic
espanyol a través de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia
dels drets digitals, i la resta de normativa complementària. En concret es preveu el tractament de dades de
contacte i acadèmics de les persones que participen en l’execució i seguiment dels objectius establerts en
aquestes bases.

16.2. L’Ajuntament de la Seu d’Urgell realitzarà les tasques necessàries perquè s’acompleixin els principis i
deures establerts en la normativa vigent  sobre la matèria, per garantir  que no hi  ha risc per als drets i
llibertats dels sol·licitants i dels seleccionats. Aquestes actuacions han d’incloure especialment la garantia de
transparència, en compliment dels articles 13 i 14 del RGPD, amb la informació detallada per la corporació.
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16.3.  Per  a  qualsevol  consulta  o  queixa  relacionades  amb  el  tractament  de  les  dades  personals,  els
sol·licitants  tenen el  dret de contactar  amb el  delegat de protecció de dades a través de la bústia que
l’Ajuntament de la Seu d’Urgell posa a la seva disposició: dpd@aj-laseu.cat

16.4. Les dades que les persones seleccionades han facilitat, un cop finalitzat el motiu que n’ha originat la
recollida, es conserven seguint les instruccions de gestió documental i d’arxiu de l’Ajuntament. Les dades
que les persones sol·licitants han facilitat es conserven durant un màxim de 3 anys a partir de la presentació
de la sol·licitud.

16.5.  Les persones aspirants  i  les persones seleccionades poden exercir  els  drets d’accés, rectificació,
supressió, limitació, portabilitat o oposició al tractament de les seves dades, en els termes previstos a la
legislació vigent, a través de la seu electrònica de l’Ajuntament.

16.6. Les persones seleccionades tenen l’obligació de respectar la confidencialitat de tota la informació i les
dades de caràcter personal que, per qualsevol mitjà, els arribin com a conseqüència de la seva estada a
l’Ajuntament, i no desvelar-les ni reproduir-les de cap manera a fora de l’Ajuntament. Les dades esmentades
poden referir-se tant a empleats públics, com a usuaris o ciutadans i, en general, a totes aquelles terceres
persones que de forma directa o indirecta es posin en contacte amb l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.

16.7. Les persones seleccionades tenen l’obligació de complir amb les polítiques de seguretat, protecció de
dades i ús dels sistemes d’informació vigents a l’Ajuntament, així com qualsevol instrucció que, en aquest
sentit, se’ls faciliti. A més, han de respectar la confidencialitat de qualsevol fet que hagin observat o que el
personal de l’Ajuntament els hagi fet arribar en relació amb el servei o el personal esmentat.

ANNEX I
Fitxa d’autoavaluació de mèrits (l’autobaremació té la consideració de declaració responsable. La falsedat
en les dades d’autobaremació determina l’exclusió del procés i la consideració de no haver-hi participat, a
més de les actuacions legals que derivin de la falsedat en les dades) *

1. Dades personals

Nom i cognoms DNI

2. Dades de la plaça objecte de la convocatòria

Identificació de la plaça

Denominació: Cap del Servei de neteja viària

Grup: C2

Naturalesa: Laboral fix

3. Experiència professional

NÚM. DE MESOS
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Mesos  de  servei  o  de  treball  prestat  en  la  plaça  objecte  de  la  convocatòria  o
equivalent, com a funcionari interí, laboral temporal, o en adscripcions o assignacions
temporals a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i/o a qualsevol ens públic que en depèn.

Mesos de servei o de treball prestat en altres llocs de treball en el mateix grup o
subgrup  de  classificació,  però  no  en  l’exercici  de  funcions  anàlogues,  com  a
funcionari  interí,  laboral  temporal,  o  en  adscripcions  o  assignacions  temporals  a
l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i/o a qualsevol ens públic que en depèn.

Mesos de servei o de treball prestat en la realització de tasques anàlogues a les de
la plaça convocada, com a funcionari  interí  o laboral  temporal,  en qualsevol  altra
administració local o en organismes o societats que depenguin d’aquesta.

4. Formació
Es valorarà aquella formació reglada que tingui relació directa amb el lloc de treball a ocupar, diferent de la
que dona accés a la plaça convocada:

Formació reglada Sí / No

Titulació en Cicle Formatiu de Grau Mitjà

Formació Professional (FPI)

Altres equivalents:

Formació no reglada
NOM DE L’ACCIÓ FORMATIVA HORES ORGANISME FORMADOR (CAL INDICAR EL RÈGIM JURÍDIC DE

L’ORGANISME)
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Coneixements de català Sí / No

Certificat de nivell superior de català 

Formació ACTIC Sí / No

Nivell 1 – Certificat bàsic ACTIC

Nivell 2 – Certificat mitjà ACTIC

Nivell 3 – Certificat avançat ACTIC

5. Altres mèrits

Sí / No

Ha superat un procés selectiu de concurs-oposició per a l’accés a una plaça de la
categoria de la plaça objecte de al  convocatòria sense haver obtingut  plaça en
propietat?

ANNEX II
Temari

El temari pel subgrup C2 segons els criteris generals establerts a l’acord sobre els processos d’estabilització
de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell serà el següent:

Temari general (2 temes):

Tema 1. Organització i funcionament de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.

Tema 2. Coneixement general del territori. La Seu d’Urgell, Castellciutat i barris

Temari específic (7 temes):

Tema 1. El sistema de neteja viària. Organització en torns, sectors i tipus de neteja.

Tema 2. Maquinària, vehicles i eines necessàries per la neteja viària

Tema 3. Normes bàsiques de seguretat a tenir en compte en els treballs de neteja
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Tema 4. Classificació dels residus i el seu destí.

Tema 5. Organització del sistema de neteja viària a mercats i esdeveniments populars.

Tema 6. Treballs a efectuar en cas de nevada

Tema 7. Criteris per organitzar les suplències de personal. Suplències planificades i no planificades.

Bases reguladores del procés selectiu d’una plaça de professor de l’escola municipal de música a jornada
reduïda,  mitjançant  el  sistema  de  concurs-oposició,  corresponents  a  l’oferta  pública  d’estabilització  de
l’ocupació temporal de l’ajuntament de la Seu d’Urgell.

Primera. Objecte i justificació

L’objecte  d’aquestes  bases  és  regular  la  selecció,  mitjançant  convocatòria pública i  amb el  sistema de
concurs-oposició, d’una plaça de professor de l’Escola Municipal de Música a jornada reduïda, classificada a
la plantilla de personal de l’Ajuntament de La Seu d’Urgell, subgrup A1, en règim laboral.

Aquesta placa es troba subjecta al procés excepcional d’estabilització regulat per la Llei 20/2021, de 28 de
desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat i resten regides per les presents bases,
corresponents a l’oferta d’estabilització de l’ocupació temporal de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, aprovades
per l’Alcaldia núm. 368/2022 en data 24.05.2022, publicades al  BOP de Lleida en data 30.05.2022 i  al
DOGC en data 27.05.2022.

Segona. Normativa aplicable
L’Acord de condicions generals que regeix aquesta convocatòria va ser aprovat per la Junta de Govern
Local del dia 07.11.2022 i publicat al BOP el dia 15.11.2022

Aquesta convocatòria es regeix per allò disposat a la normativa vigent en matèria de Funció Pública. En
concret, al Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de l’Estatut bàsic
de l’empleat públic, al Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei
de les entitats locals, al 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, a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local
i al Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del coneixement del català i l’aranès en els processos
de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya.

Tercera. Principis rectors
L’Ajuntament  de La Seu d’Urgell  garanteix que tots  els  processos  de selecció es regiran pels  principis
constitucionals d’igualtat, mèrit i capacitat, així com els de:

a) Publicitat i convocatòria de les bases.
b) Transparència.
c) Imparcialitat i professionalitat dels membres del tribunal.
d) Independència i discrecionalitat tècnica en l’actuació del tribunal.
e) Adequació entre el contingut dels processos selectius i les funcions o tasques a desenvolupar.
f) Agilitat, sense perjudici de l’objectivitat, en els processos de selecció.

Quarta. Característiques de la plaça
Les característiques de la plaça objecte de la convocatòria són les següents:

 Nombre de places: 1
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 Codi convocatòria: S.504.04
 Règim: laboral fix.
 Denominació: Professor Escola Municipal de Música
 Grup: A1.
 Llocs de treball a proveir segons les especialitats que es detallen a continuació:
o Professor de música especialitat de flauta travessera – Codi S.504.04
 Jornada:  reduïda.  Les  jornades  restaran  subjectes  al  nombre  total  de  matriculacions  efectives  de
l’Escola Municipal de Música/ Conservatori de música dels Pirineus i, per tant la jornada podrà variar si les
necessitats del servei ho requereixen en funció del nombre de matriculacions formalitzades de l’especialitat
instrumental i altres assignatures, que es requereixi per cada curs escolar
 Horari: L’horari serà el que sigui aplicable a l’Escola Municipal de Música/ Conservatori de música dels
Pirineus.
 Funcions generals:
- Educar i impartir classes com a professor al grup d’alumnes assignat.
 Impartir  classes  pràctiques  i  teòriques  individuals  dels  instruments  assignats  i  altres  disciplines  o
matèries musicals d’acord amb els programes educatius i les directrius establertes per la direcció del centre
d’acord  amb  el  Projecte  Educatiu  de  Centre,  tals  com  llenguatge  musical,  cant  coral,  agrupacions
instrumentals, sensibilització musical i/o música comunitària.
 Assistir als estudiants en tot allò relacionat amb el desenvolupament dels estudis musicals inclosa la
tutoria i l’orientació acadèmica.
 Preparar a l’alumnat per a la participació de l’alumnat en activitats musicals fora de l’àmbit de l’aula.
 Dirigir, cercar i  adaptar el  repertori  dels assajos d’actuacions musicals de l’alumnat en els conjunts
instrumentals i vocals.
 Preparar el contingut i material necessari per a les classes i vetllar pel seu bon ús.
 Mantenir l’ordre en el seu àmbit de treball.
- Avaluar l’alumnat i realitzar els informes periòdics de l’evolució de cadascun d’ells.
 Realitzar i coordinar les activitats d’avaluació de forma periòdica d’acord amb les directrius acordades
per  la  direcció  del  centre,  i  d’acord amb el  Projecte Educatiu  de Centre,  per  tal  d’elaborar  un informe
pedagògic i d’avaluació individual.
 Avaluar el progrés i la motivació de l’alumnat del grup assignat i identificar les oportunitats de millora.
 Realitzar les proves de nivell a l’alumnat de nou ingrés, assistir a les sessions d’avaluació conjunta.
- Col·laborar amb la resta de professionals del centre per elaborar i executar el projecte educatiu.
 Elaborar la Programació Anual dels cursos, inclòs el material didàctic, d’acord amb la programació de
cada àrea procurant ajustar les unitats didàctiques a l’evolució de cada alumne/a.
 Participar  en l’elaboració i/o  revisió del  Projecte  Educatiu  de Centre  i  les  Normes d’Organització  i
Funcionament de Centre.
 Coordinar els programes i activitats transversals amb la resta de professorat.
 Assistir a reunions, consells escolars i claustres del professorat del centre tant de l’Escola Municipal de
Música de la Seu d’Urgell com del Conservatori de música dels Pirineus en qualsevol de les seves tres
seus.
 Proposar activitats a realitzar durant el curs escolar.
 Col·laborar amb les tasques administratives associades amb la seva activitat acadèmica.
 Participar i/o implicar-se en la gestió del centre.
- Atendre les mares, pares o tutors de l’alumnat per transmetre informació sobre l’evolució del seu fill/a i
la programació i activitats que està portant a terme.
 Comunicar-se regularment amb les mares, pares o tutors/es de l’alumnat del seu grup i informar-los
amb periodicitat de l’evolució del seu fill, així com de la programació de les activitats del centre.
 Ocupar-se  de  la  relació  amb  les  famílies;  realitzar  entrevistes,  establir  canals  de  comunicació
quotidians i estar receptius i disponibles als requeriments i consultes familiars proporcionant-los orientació i
suport en l’educació del seu fill.
- Utilitzar les competències digitals.
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 Vetllar  per  conèixer,  adquirir,  utilitzar  i  actualitzar  les  eines  que  garanteixin  la  utilització  de  les
competències digitals d’acord amb el seu àmbit acadèmic d’actuació i en els processos administratius que
se’n derivin.
- El desenvolupament de funcions com a professor de música ho serà de l’especialitat concreta, amb
alumnat de l’Escola Municipal de Música de la Seu d’Urgell i el Conservatori de música dels Pirineus. La
direcció del centre podrà assignar-li matèries relacionades amb la seva especialitat o d’altres especialitats
impartides a qualsevol dels dos centres.
- 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
- I, en general qualsevol altra funció de caràcter similar que li sigui atribuïda

Les funcions  no són determinants  i  excloents,  per  la qual  cosa es  considera qualsevol  altra funció de
caràcter similar que li sigui atribuïda.

Cinquena. Requisits dels aspirants
Per poder prendre part en el procés les persones aspirants hauran de complir, en la data de finalització del
termini  de  presentació  de  sol·licituds,  i  durant  el  desenvolupament  del  procés  selectiu,  els  següents
requisits:

a) Tenir la nacionalitat espanyola o trobar-se en algun dels supòsits previstos a l’article 57 del TREBEP.
Independentment de la seva nacionalitat, també podran ser admesos en aquesta convocatòria els cònjuges
dels espanyols i espanyoles i dels nacionals d’altres estats membres si no estan separats de dret. Així com
els i les descendents dels i de les cònjuges dels espanyols i espanyoles i dels nacionals d’altres estats
membres de la Unió Europea, sempre que els cònjuges no estiguin separats de dret, si són menors de 21
anys o dependents.
Les  persones  aspirants  amb  nacionalitat  diferent  a  l’espanyola  hauran  de  demostrar  els  coneixements
suficients de castellà i català i es podrà exigir la superació de proves amb aquesta finalitat.
b) Tenir la capacitat funcional per al desenvolupament de les funcions corresponents.
c) Haver complert els 16 anys i no excedir l’edat màxima de jubilació o la que s’estableixi a les bases
específiques de la convocatòria, si fos el cas, d’acord amb la normativa específica d’aplicació.
d) No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de les Administracions Públiques o
òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats Autònomes, ni trobar-se en situació d’inhabilitació
absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial o per exercir funcions similars a
les que es desenvolupaven.
En el  cas de pertànyer a un altre estat, no trobar-se inhabilitats o en situació equivalent ni  haver estat
sotmesos a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu estat i en els mateixos termes, l’accés
a l’ocupació pública.
e) Estar en possessió de la següent titulació en funció de l’especialitat.
- Especialitat de Flauta Travessera:
 Títol de professor superior de música pla 66 o equivalent, a l’empara del decret 2618/1966, de 10 de
setembre.
 Títol superior de música especialitat interpretació modalitat flauta travessera.
 Títol superior de música especialitat pedagogia modalitat flauta travessera.
En  el  cas  de  titulacions  expedides  a  l’estranger,  cal  aportar  l’homologació  corresponent  del  Ministeri
d’Educació, Cultura i Esports.
Si el títol procedeix d’un estat membre de la Unió Europea, s’ha de presentar el certificat acreditatiu del
reconeixement o d l’homologació del títol equivalent, de conformitat amb la Directiva 89/48/CEE, de 21 de
desembre de 1988, el Reial Decret 1837/2008 i altres normes de transposició i desplegament.
f) No tenir la condició de personal laboral fix en el mateix cos, escala o especialitat, en la mateixa escala,
subescala, classe o categoria de l’administració a que s’opta.
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g) Acreditar  coneixements  de  català  equivalents  al  nivell  C1  del  marc  europeu  comú  de  referència
(MECR) segons estableix el Decret 161/2002, d’11 de juny.
Els aspirants que no acreditin estar en possessió del certificat de coneixements de llengua catalana del
nivell de suficiència de català C1 de la Secretaria de Política Lingüística o equivalent hauran de realitzar una
prova de coneixements amb contingut anàleg.
Sempre que sigui possible, la prova la farà una persona tècnica del Consorci de Normalització Lingüística.
Aquesta persona assistirà al tribunal amb veu i sense vot. Aquesta té caràcter obligatori i eliminatori i es
qualificarà d’apte o no apte. Les persones aspirants que no superin la prova de català quedaran exclosos de
la convocatòria.
Quedaran exemptes de fer la prova aquelles persones candidates que, en algun procés de selecció per a
l’accés a la condició de personal funcionari o laboral, en qualsevol Administració o entitat del sector públic
institucional, ja hagin superat una prova de coneixements de català de nivell equivalent o superior.
h) Acreditar coneixements superiors de castellà tant en l’expressió oral com en l’escrita.
Les  persones  aspirants  admeses  en  el  procés  selectiu  que  no  tinguin  la  nacionalitat  espanyola  han
d’acreditar uns coneixements superiors de la llengua castellana.
L’aspirant que no pugui acreditar documentalment que posseeix el nivell requerit s’haurà de sotmetre a les
proves de coneixements de castellà previstes a les presents bases. Quedaran exemptes de la realització de
l’exercici de llengua castellana les persones aspirants que n’acreditin el coneixement superior mitjançant
alguna de les tres opcions següents:
- Haver cursat la primària, la secundaria i el batxillerat, si s’escau, a Espanya.
- Diploma d’espanyol  d’acord amb el  RDL 1137/2002, de 31 d’octubre,  o equivalent,  o certificat  que
acrediti haver superat totes les proves requerides per a l’obtenció del mateix.
- Certificat d’aptitud en espanyol per a persones estrangeres expedit per escoles oficials d’idiomes.
i) No patir cap malaltia ni cap limitació física o psíquica que impedeixi el desenvolupament normal de les
funcions corresponents a la plaça convocada.

Sisena. Presentació de sol·licituds i llista d’admesos i exclosos
6.1. Les persones interessades en prendre part en el procediment hauran de presentar una instància en la
qual hauran de fer constar que coneixen i accepten aquestes bases i reconeixen totes i cadascuna de les
condicions exigides.

Les  instàncies  hauran  de  presentar-se  per  la  seu  electrònica  de  l’Ajuntament  de  la  Seu  d’Urgell
(www.laseu.cat) i es podran presentar únicament de forma telemàtica a la seu electrònica de l’Ajuntament.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals, per aquesta convocatòria els terminis seran
del dia 1.06.2023 al 20.06.2023, ambdós inclosos. L’Ajuntament no acceptarà instàncies presentades abans
de la data d’inici ni després de la data final.

Les bases i la convocatòria es publicaran íntegrament en el BOP i DOGC. Els restants i successius anuncis
d’aquesta convocatòria es faran públics únicament en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.

6.2. A la instància s’adjuntarà:

a. Fotocòpia  del  Document  Nacional  d’Identitat  o  del  document  equivalent  dels  altres  països,  o  el
consentiment de la persona aspirant per tal que l’Ajuntament pugui comprovar que les dades que la persona
manifesta s’ajusten a la realitat.
b. Fotocòpia de la titulació d’accés requerida.
c. Currículum vitae en el qual s’incloguin les dades personals i de contacte.
d. Fotocòpia del document acreditatiu dels coneixements de nivell de català.
e. Fotocòpia del document acreditatiu dels coneixements de nivell de castellà.
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f. Llistat ordenat de mèrits a tenir en compte a la fase de concurs, així com altres mèrits i circumstàncies
al·legades que hagin de ser valorades.
g. Fotocòpia dels certificats i títols acreditatius dels mèrits al·legats, tant personals com professionals.
h. Declaració responsable de complir totes i cadascuna de les condicions exigides en les bases d’aquesta
convocatòria,  sempre  referides  a  la  data  en  què  expira  el  termini  assenyalat  per  a  la  presentació
d’instàncies.

6.3. Tota la documentació haurà de ser presentada de forma telemàtica. L’Ajuntament podrà requerir la
documentació original en cas de dubte per tal de garantir-ne la veracitat. En cas que es detecti falsedat en el
document la persona quedarà automàticament suspesa del procés.

6.4. Es computaran com a situacions assimilades al servei actiu, als efectes del còmput de serveis prestats,
els següents:

a. Les persones que hagin gaudit d’una excedència per cura de familiars d’acord amb l’article 89.4 del
TREBEP.
b. Les persones que hagin gaudit d’una excedència per raó de violència de gènere d’acord amb l’article
89.5 del TREBEP.
c. Les persones declarades en serveis especials d’acord amb l’article 87 del TREBEP.
d. El personal laboral declarat en excedència forçosa d’acord amb l’article 46.1 del TRET.

6.5. Amb la presentació de la sol·licitud, les persones aspirants:

a. Donen el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per
prendre part en aquesta convocatòria i per a la tramitació del procés selectiu, que seran incorporades al
fitxer de Recursos Humans, d’acord amb la normativa vigent.
b. Donen  el  seu  consentiment  a  rebre  per  via  electrònica  les  comunicacions  que  puguin  derivar-se
d’aquest procés.

6.6. Els aspirants, en el moment de la presentació de la instància per participar en el procés selectiu, hauran
de presentar en format digital, la fitxa d’autoavaluació amb els mèrits aportats així com la documentació
acreditativa corresponent. Només s’han de fer constar els mèrits obtinguts fins a l’últim dia del període de
presentació d’instàncies.

6.7. El currículum vitae i la vida laboral no substitueixen les funcions de la fitxa d’autoavaluació aportada a
l’Annex I de les presents bases.

6.8.  Els  certificats  o  titulacions  hauran  d’acreditar  que  s’han  obtingut  com  a  molt  tard  en  la  data  de
presentació de sol·licituds.

6.9.  Les  persones  en  situació  de  discapacitat  seran  admeses  al  procés  de  selecció  sense  necessitat
d’acreditar  les  seves  condicions  psíquiques,  físiques  i  sensorials  abans  del  seu  començament,  sens
perjudici  que,  superat  el  procés  selectiu,  en  presentar  la  documentació  per  ser  nomenades,  hauran
d’acreditar, igual que la resta d’aspirants, la seva capacitat per desenvolupar les funcions i tasques dels llocs
que es convoquen.

Els aspirants amb discapacitat podran demanar en la sol·licitud de participació, l’adaptació o l’adequació de
temps i mitjans materials per a la realització de les proves i dels exercicis previstos en la convocatòria i el
motiu d’aquestes. Als efectes d’aquestes adaptacions es considerarà el que estableix l’article 7 del Decret
66/1999, de 9 de març, sobre l’accés a la funció pública de les persones amb discapacitat i dels equips de
valoració multiprofessional.

Administració Local 79



  Número 245

Butlletí Oficial de la Província de Lleida Divendres, 23 de desembre de 2022

Els  aspirants  en  situació  de  discapacitat  que  sol·licitin  adaptacions,  hauran  de  presentar  un  dictamen
vinculant expedit per l’equip multiprofessional competent que determinarà, si fos el cas, l’adaptació del lloc o
llocs de treball sempre que aquesta no impliqui una modificació exorbitant en el context de l’organització o
sigui incompatible amb el desenvolupament de les funcions i tasques del lloc o llocs que es convoca.

6.10. Un cop finalitzat el termini de presentació d’instàncies la Junta de Govern Local aprovarà, la llista
provisional de les persones aspirants admeses i excloses al procés selectiu, amb expressió de la causa
d’exclusió.  En  la  mateixa  resolució  s’indicarà  la  composició  del  tribunal  i  el  lloc,  la  data  i  l’hora  del
començament de les proves de coneixement d’idiomes, si s’escau, i la data de l’inici de les actuacions.

6.11. Aquesta llista provisional es publicarà a l’e-tauler de l’Ajuntament. Malgrat això, en aplicació del que
preveu el segon paràgraf de l’art. 78 del Reglament del personal al servei de les entitats locals, es podrà
substituir aquesta publicació per una notificació a tots els interessats.

6.12. Un cop publicada la llista provisional es concedirà un termini de 5 dies hàbils per a la presentació
d’esmenes i reclamacions, per esmenar el defecte o adjuntar el document que sigui preceptiu. Si en aquest
termini no hi hagués reclamacions, al·legacions o esmenes la llista passaria a ser definitiva i es publicarà a
l’e-tauler de l’Ajuntament.

Setena. Tribunal qualificador
7.1. El tribunal qualificador s’ajustarà al que disposa l’article 60 del TREBEP i al Reglament de Personal al
servei de les entitats locals, aprovats pel Decret 214/1990. La seva composició serà estricament tècnica,
ajustada als principis d’imparcialitat i professionalitat, seguint en la mesura del possible els criteris de paritat
entre dones i homes.

7.2. El tribunal qualificador estarà constituït de la següent manera:

- President: un funcionari de carrera i/o personal laboral fix, personal de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.
- Dos vocals tècnics: funcionaris de carrera i/o personal laborals fix que podran ser o no personal del
mateix Ajuntament i que compliran en tot moment amb els requisits de professionalitat i imparcialitat.
- Secretari: un funcionari o personal laboral de l’Ajuntament, amb veu però sense vot.

Un dels vocals i el seu suplent ho serà a proposta de l’EAPC.

7.3. El tribunal no podrà constituir-se sense l’assistència d’almenys tres membres amb veu i vot, titulars o
suplents, ni podrà actuar sense la presència, com a mínim, del President i del Secretari. El Tribunal podrà
optar per reunir-se telemàticament sempre que es compleixin els requisits indicats a la base setena.

7.4.  El  tribunal pot  disposar la incorporació a les seves tasques d’assessors especialistes, els quals es
limitaran a l’exercici de les seves especialitats tècniques en base a les quals col·laboraran exclusivament
amb el tribunal. La seva funció se circumscriu a l’assessorament tècnic especialitzat, actuant amb veu però
sense vot. Els assessors hauran de guardar sigil i confidencialitat sobre les dades i assumptes sobre els
quals tinguin coneixement a conseqüència de la seva tasca assessora al tribunal.

7.5. L’abstenció i recusació dels i de les membres del tribunal s’ha d’ajustar al que preveuen els articles 23 i
24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

7.6.  El  tribunal  està  facultat  per  resoldre  els  dubtes  o  les  discrepàncies  que  s’originin  durant  el
desenvolupament del procés de selecció.

7.7. En cas d’empat, el vot del President serà de qualitat.
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7.8.  El  tribunal  ordenarà  a  les  persones  aspirants  d’acord  amb  la  puntuació  declarada  en  la  fitxa
d’autoavaluació.

7.9. Una vegada es disposi d’aquest llistat ordenat, el tribunal comprovarà les puntuacions de les persones
aspirants.  La  comprovació  es  realitzarà  respecte  dels  documents  aportats  i  esmentats  a  la  fitxa
d’autoavaluació i/o les dades aportades pel  Servei  de Recursos Humans de l’Ajuntament  respecte dels
serveis prestats en aquesta administració. En cas d’empat es verificarà la informació per poder desfer-los en
funció dels criteris fixats a la base 11.2 de les presents bases.

7.10. El tribunal podrà exigir que els aspirants mostrin els documents originals. En aquest cas, els aspirants
hauran d’aportar-los a l’Ajuntament  en el  termini  màxim de 5 dies des del  requeriment  que es  faci  als
aspirants.

7.11. El tribunal podrà decidir no comprovar la puntuació dels aspirants que, segons la puntuació que han fet
constar a la fitxa d’autoavaluació, no tenen opcions de poder ser seleccionats.

7.12. Una vegada realitzada la comprovació, el tribunal fixarà la llista provisional de puntuacions, ordenant
de major a menor les sol·licituds i indicant el resultat d’aplicar els criteris de desempat, quan hagi estat
necessari. En aquest llistat, les persones aspirants amb puntuació idèntica sortiran al mateix lloc.

7.13. El llistat es publicarà a l’e-Tauler de la seu electrònica de l’Ajuntament i no es farà cap notificació
personal als aspirants.

7.14. Les persones aspirants podran formular al·legacions en un termini de 5 dies hàbils a comptar des del
dia següent a la data de publicació de la llista i aportar els documents justificatius dels mèrits que s’hagin fet
constar  a la fitxa d’autoavaluació.  No podran incloure nous mèrits que no s’hagin fet  constar  a la fitxa
d’autoavaluació.

7.15.  El  tribunal  analitzarà  les  al·legacions,  les  resoldrà  justificadament,  fixarà  el  llistat  definitiu  de
puntuacions i farà la proposta de nomenament o contractació a l’òrgan competent. L’acta es publicarà a
l’e-Tauler de la seu electrònica de l’Ajuntament.

Vuitena. Procediment de selecció
8.1. La selecció de les persones aspirants es farà a través del sistema de concurs oposició que es regirà
segons els criteris generals establerts a l’acord sobre els processos d’estabilització de l’Ajuntament de la
Seu d’Urgell i allò disposat en l’article 2 de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la
reducció de la temporalitat en l’ocupació pública. L’ordre de les actuacions serà el següent:

 Prova de coneixements de català, i castellà, si és necessària.
 Fase d’oposició,
 Fase de concurs.

8.2. El concurs-oposició no tindrà caràcter eliminatori i la puntuació màxima serà de 50 punts; dels quals 30
punts corresponen a la fase d’oposició i 20 a la fase de concurs.

8.3. Els aspirants que no compareguin a qualsevols dels exercicis, quedaran automàticament eliminats del
procés selectiu a excepció de casos de força major degudament justificats i valorats lliurement pel tribunal.

8.4. A la vista del nombre d’aspirants i de la disponibilitat dels membres que formen el Tribunal qualificador,
els Tribunal podrà valorar i decidir si ambdues fases es duran a terme el mateix dia o bé en dies separats.
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8.5. Les persones aspirants que no acreditin un coneixement de català i castellà segons allò disposat a la
base 5ª hauran de realitzar les proves de coneixements de llengües que es detallen a continuació:

a. Prova de coneixements de català.
S’ajustarà a les disposicions del  Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del  coneixement del
català  i  l’aranès  en  els  processos  de  selecció  de  personal  i  de  provisió  de  llocs  de  treball  de  les
administracions públiques de Catalunya.
La prova de llengua catalana es qualificarà com a apte o no apte, essent, per tant, de caràcter eliminatori, i
el fet de no superar-la suposarà l’exclusió del procés selectiu.
Les  persones  aspirants  que  estiguin  en  possessió  del  certificat  acreditatiu  corresponent  o  els  seus
equivalents resten exempts de portar a terme aquesta prova.
b. Prova de coneixements de castellà.
Consistirà en la realització d’una prova en què es comprovarà que les persones aspirants posseeixen un
nivell  adient  de comprensió  i  expressió oral  i  escrita  d’aquesta llengua,  en tot  cas  ajustat  al  contingut
funcional del lloc de treball a desenvolupar.
La prova de llengua castellana es qualificarà com a apte o no apte, essent, per tant, de caràcter eliminatori, i
el fet de no superar-la suposarà l’exclusió del procés selectiu.
Les  persones  aspirants  que  estiguin  en  possessió  del  certificat  acreditatiu  corresponent  o  els  seus
equivalents resten exempts de portar a terme aquesta prova.

Novena. Desenvolupament de la fase d’oposició
9.1. La fase d’oposició, no serà eliminatòria i el contingut de les proves estarà relacionat amb les funcions
pròpies del lloc de treball vinculat a la plaça convocada, i valoraran el grau d’experiència professional en el
desenvolupament de dites funcions a través d’una prova teòrica i una prova pràctica. La puntuació màxima
serà de 30 punts amb la distribució següent:

A. PROVA TEÒRICA serà tipus test  i  les preguntes versaran sobre el  temari  indicat  en l’annex II.  La
puntuació màxima d’aquesta prova serà de 10 punts.
B. PROVA PRÀCTICA consistirà  en  la  resolució  d’un  o  varis  casos  pràctics  a  criteri  del  tribunal,  i
relacionats amb les funcions pròpies del lloc de treball vinculat a la plaça convocada i el temari específic
indicat en l’annex II. La puntuació màxima serà de 20 punts.

El temps màxim serà de dues hores per cada prova, tot i que el tribunal, en funció del nombre de preguntes
que finalment decideixi, podrà fixar un temps inferior.

Desena. Desenvolupament de la fase de concurs
10.1. La fase de concurs consistirà en l’acreditació i valoració dels mèrits es realitzarà d’acord amb els
següents paràmetres:

a. El  límit  temporal  per  valorar  l’experiència  professional  serà  la  data  de  finalització  del  termini  de
presentació de sol·licituds de participació.
b. Només  es  valoraran  els  mèrits  citats  a  la  fitxa  d’autoavaluació  aportada  durant  el  període  de
presentació  d’instàncies  i  que es  pugui  verificar  amb la  documentació  acreditativa  presentada dins  del
mateix termini.
c. L’experiència professional es computa per mesos complets.
d. Els serveis prestats a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell  s’hauran d’acreditar mitjançant el certificat de
serveis prestats. El certificat no s’haurà d’aportar amb la instància i s’incorporarà d’ofici a la documentació
de cada aspirant, si aquest ho fa constar a la fitxa d’autoavaluació.
e. Els serveis prestats a d’altres Administracions públiques s’acreditaran mitjançant certificat de serveis
prestats amb el model de l’Annex I del Reial Decret 1461/82. No s’acceptaran els acreditats amb algun altre
model de certificat.
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f. L’acreditació de la formació es realitzarà mitjançant  fotocòpia  dels  corresponents  títols  o certificats
emesos per les institucions formadores corresponents, que hauran d’incloure la identificació de la persona
titular, les hores de durada o crèdits equivalents, la temàtica, la data d’emissió, la indicació sobre si és un
certificat d’aprofitament o assistència, i l’organisme emissor.
g. Els mèrits obtinguts a l’estranger s’han d’acreditar mitjançant certificats traduïts oficialment a qualsevol
de les dues llengües oficials a Catalunya.

10.2. La puntuació del concurs de mèrits serà d’un màxim de 20 punts, que es distribuiran d’acord amb els
criteris següents:

10.2.1. Experiència professional.

L’experiència professional tindrà una valoració màxima de 18 punts, segons es detalla:

a. L’experiència  en  la  plaça  convocada  o  equivalent,  com a  funcionari  interí,  laboral  temporal,  o  en
adscripcions o assignacions temporals a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i/o a qualsevol ens públic que en
depèn es valorarà amb 0,265 punts per cada mes de serveis prestats.
b. L’experiència en altres llocs del mateix grup o subgrup de classificació, però no en la realització de
feines anàlogues, com a funcionari interí, laboral temporal, o en adscripcions o assignacions temporals a
l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i/o a qualsevol ens públic que en depèn es valorarà amb 0,20 punts per cada
mes de serveis prestats.
c. L’experiència en llocs de treball  realitzant  tasques anàlogues a les de la plaça convocada, com a
funcionari interí  o laboral temporal, en altres administracions locals o en organismes o societats que en
depenguin es valorarà amb 0,09 punts per cada mes de serveis prestats.

10.2.1.2. Per a valorar l’experiència professional es seguiran els criteris següents:

a. Es comptabilitzarà com a mes un període ininterromput de 30 dies, independentment de la jornada de
treball, i no es tindran en compte les fraccions inferiors excepte quan s’apliquin els criteris de desempat.
b. En aquells casos de reducció de jornada per guarda legal o cura directa d’un familiar fins al segon grau
de consanguinitat o afinitat, aquests períodes es computaran com a jornada sencera, sempre que quedin
acreditats.

10.2.2. Formació.

Els mèrits acadèmics es valoraran amb un màxim de 2 punts, seguint els criteris següents:

a. Titulacions.  Es  valorarà  la  formació  reglada  (altres  graus  universitaris,  llicenciatures,  diplomatures,
màsters, postgraus) que tinguin relació directa amb el lloc de treball a ocupar, diferents de la titulació que
dona accés a la plaça convocada. Les puntuacions seran les següents:
o 0,375 punts per grau o equivalent
o 0,20 punts per màster o doctorat
o 0,10 punts per postgrau
No es valoraran postgraus que siguin primera part d’un mestratge si el mestratge s’ha valorat.
b. Es valoraran amb 0,04 punts per hora de formació acreditada:
i. Formacions relacionades amb el lloc de treball a ocupar.
ii. Formacions transversals, com per exemple en igualtat, organització o treball en equip, entre d’altres.
iii. Cursos relacionats amb el lloc de treball i les tasques a desenvolupar, sempre que siguin expedits per
l’administració  pública i/o empreses  privades,  i  sempre que aquests  cursos  hagin  estat  contractats  per
l’Ajuntament de la Seu d’Urgell o una altra administració.
No es valoraran els certificats on no s’especifiquin les hores de formació.
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c. Nivell de català superior a l’exigit: s’atorgaran 0,125 punts per nivell.
d. Formació ACTIC: s’atorgaran 0,25 punts per nivell.

10.2.3. Altres mèrits.

Es valorarà amb 0,25 punts haver superat un concurs-oposició de la categoria convocada a l’Ajuntament de
la Seu d’Urgell sense haver obtingut plaça en propietat.

Onzena. Llista de persones aprovades i presentació de documents
11.1. La puntuació definitiva del procés selectiu serà el resultat de la puntuació obtinguda en la valoració
dels mèrits.

11.2. En cas d’empat, l’ordre de les persones aspirants s’establirà seguint els següents criteris:

1. Segons l’experiència total acreditada:
a. Major experiència a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i a la plaça convocada.
b. Major experiència a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i en altres llocs de treball del mateix grup que el de
la plaça convocada.
c. Major experiència en altres entitats locals i a la plaça convocada.
2. Major  nombre  de  dies  d’experiència  professional  en  la  plaça  convocada  o  equivalent,  prestats  a
l’Ajuntament de la Seu d’Urgell o en qualsevol ens públic integrat d’aquest.
3. La persona aspirant de major edat.

11.3.  Un  cop  finalitzada  la  qualificació  de  les  persones  aspirants  es  publicarà  la  relació  de  persones
aprovades per ordre de puntuació final.

11.4. L’aspirant que resulti seleccionat haurà de presentar davant de la Secretaria General de l’Ajuntament,
dins del termini de 20 dies naturals des de que es faci pública la proposta d’aspirant a la plaça objecte
d’aquesta convocatòria i abans de ser contractat com a laboral fix, el certificat mèdic acreditatiu de complir
les condicions físiques o psíquiques específiques per a l’exercici de les funcions pròpies del lloc de treball al
que es  fa  referència  així  com original  o  còpia  compulsada  de tots  els  documents  requerits  a  la  base
cinquena d’aquesta convocatòria.

11.5. Si l’aspirant seleccionat no signa el contracte o no aporta la referida documentació durant el termini
previst, es procedirà al nomenament del següent aspirant de la llista de puntuacions finals, respecte el qual
serà aplicable el mateix termini que a l’anterior; i així successivament per ordre de prelació d’acord amb les
puntuacions finals.

Dotzena. Període de pràctiques
12.1. Formarà part del procés selectiu la superació d’un període de pràctiques amb caràcter eliminatori, que
tindrà la durada prevista en l’Estatut dels Treballadors.

12.2.  A la  finalització  del  període  de  pràctiques  s’emetrà  informe  d’avaluació  per  part  de  la  persona
responsable de fer el seguiment de la persona nomenada. La qualificació d’aquest període serà apte o no
apte. En cas dels aspirants declarats no aptes per resolució motivada de l’Alcaldia amb tràmit d’audiència
previ, perdran en conseqüència tots els drets a ser contractats.

12.3. El període de pràctiques es suprimirà en el cas que la persona aspirant hagi ocupat durant un termini
superior  als  dos  mesos  com  a  període  de  pràctiques  una  plaça  equivalent  a  la  de  l’objecte  de  la
convocatòria i a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.
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12.4. Durant el període de pràctiques el personal haurà d’assistir als cursos de formació que l’Ajuntament
pugui organitzar.

12.5. Els aspirants que hagin superat aquest període seran contractats en règim laboral fix. Els que no
l’hagin superat perdran tots els drets a ser contractats.

Tretzena. Creació i funcionament de la borsa de treball
13.1. Borsa de treball genèrica tindrà el funcionament que es descriu a continuació:

Les persones aspirants a les vacants convocades i que no obtinguin plaça passaran a formar part d’una
borsa de treball  de caràcter  extraordinari  per  ordre de puntuació.  Aquesta borsa funcionarà dins de la
jerarquia de borses i serà la que prevalgui per sobre del a resta de borses existents.

En cas d’empat entre els aspirants que s’incorporaran a la borsa, l’ordre s’establirà seguint els criteris de
desempat establerts en la base 11.2 de les presents bases.

13.2. Borsa de treball específica:

La finalitat d’aquesta borsa és excepcional, atenent l’esperit de la Llei 20/2021. Així, l’objecte de la borsa és
proveir aquelles places que han estat cobertes inicialment en propietat i respecte de les quals l’aspirant
seleccionat durant el  període de prova o mentre duri el  pla d’estabilització passi  a una situació que no
impliqui reserva de plaça. En aquest cas, l’Ajuntament podrà recórrer a la borsa de laborals fix per tal de
proveir la plaça que es generi com a conseqüència de la plaça que hagi tornat a quedar vacant.

La borsa de treball creada a partir d’aquest procés selectiu serà vigent fins al dia 31 d’octubre de 2024.

Les persones aspirants que passin a formar part de la borsa de treball podran ser cridades per l’Ajuntament
d’acord amb l’ordre rigorós de qualificació per al seu nomenament d’acord amb allò disposat a l’article 10 del
TREBEP, sempre i quan es trobin disponibles i reuneixin la resta de requisits en la data prevista per a l’inici
de la interinitat, i procedeixi legalment conforme a la normativa vigent del moment.

13.3. La pertinència a la borsa de treball  no implica, per si mateixa, cap mena de dret al nomenament.
Únicament es garanteix que quan l’Ajuntament consideri necessària la cobertura urgent d’una plaça s’apliqui
el procediment establert en aquestes bases.

13.4 L’Ajuntament intentarà comunicar-se un màxim de tres vegades amb la persona aspirant mitjançant
mitjans telemàtics: trucada telefònica, videotrucada, correu electrònic, SMS, etc. Entre cada intent hauran de
passar com a mínim 3 hores.

Si la persona no respongués en un termini màxim de tres dies hàbils, aquesta passaria a ocupar el darrer
lloc de la borsa de treball i l’Ajuntament iniciaria les comunicacions amb el o la següent aspirant de la borsa.
Tots els intents de comunicació per part de l’Ajuntament quedaran registrats a l’expedient pertinent.

13.5. Si la persona cridada respongués a la comunicació iniciada per l’Ajuntament, aquest li atorgaria un
període màxim de dos dies hàbils per manifestar la seva conformitat o renúncia al nomenament.

13.6. La permanència de les persones a aquesta borsa resta supeditada a la disponibilitat per cobrir les
vacants que es presentin. S’exceptuen d’aquest supòsit les renúncies per causa justificada. Es consideren
causes justificades aquelles sobrevingudes i no voluntàries com malalties, part o compliment d’un deure
inexcusable  de  caràcter  públic  o  personal,  entre  d’altres.  Aquestes  situacions  s’hauran  de  justificar
documentalment.
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13.7. Les persones que acumulin dues renúncies corresponents a dues ofertes de treball per alguna causa
diferent a les citades anteriorment, o siguin sancionades per la incoació d’un procediment disciplinari, seran
eliminades de la borsa.

13.8. Si el responsable del servei on s’adscrigui la persona integrant de la borsa prèviament nomenada emet
un informe negatiu, relatiu a la manca de capacitat manifestada per un rendiment insuficient que impedeixi
realitzar amb eficàcia les funcions atribuïdes al lloc de treball, en donarà trasllat a Recursos Humans, i
s’articularà  el  procediment  contradictori  corresponent,  el  qual  podrà comportar  l’expulsió  de la  persona
aspirant de la borsa, tot informant, si s’escau, la representació del personal.

Catorzena. Incompatibilitats
14.1. Serà aplicable a les persones proposades el règim d’incompatibilitat al sector públic, en compliment
dels quals en el moment del nomenament, hauran d’aportar una declaració de les activitats que realitza,
sol·licitant la compatibilitat en el seu cas, o exercir l’opció prevista a l’article 337 del Decret 214/90, de 30 de
juliol,  pel  qual  s’aprova el  Reglament  de Personal  al  servei  de les entitats  locals, així  com la resta de
disposicions aplicables.

14.2.  Pel  que  fa  a  la  determinació  i  adscripció  al  lloc  de  treball,  règim  d’horari  i  jornada,  la  persona
nomenada s’atindrà als acords i resolucions que adoptin els òrgans corresponents de l’Ajuntament.

Quinzena. Incidències i recursos
15.1. Contra la convocatòria i les presents bases, que exhaureixen la via administrativa, es podrà interposar
per part de les persones interessades recurs potestatiu de reposició en el termini d’un mes davant el mateix
òrgan que les hagi aprovat, d’acord amb l’article 123 de la Llei  39/2015, d’1 d’octubre, de procediment
administratiu  comú  de  les  administracions  públiques.  En  cas  de  no  interposar  el  recurs  potestatiu  de
reposició es podrà interposar directament recurs contenciós administratiu, segons l’article abans esmentat i
el 45 i següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa,
davant el Jutjat contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la publicació
al Butlletí Oficial de la Província de Lleida.

15.2. Els actes qualificats del tribunal qualificador podran ser recorreguts en alçada davant la presidència de
la corporació o de l’autoritat en qui hagi delegat en el termini d’un mes des que s’hagin publicat.

15.3. Els actes de tràmit del tribunal qualificador no podran ser objecte de recurs, sense perjudici que es
puguin interposar reclamacions quan es tracti d’esmenar possibles errors materials en la confecció de la
llista d’aprovats, errors en la transcripció de publicacions, errors aritmètics en les qualificacions o errors
observables a simple vista. Aquests errors també podran ser corregits d’ofici pel tribunal.

15.4. El Tribunal està facultat per resoldre els dubtes o discrepàncies que sorgeixin referents a aquestes
bases i al desenvolupament del procés selectiu, i per prendre els acords necessaris pel seu bon ordre i
desenvolupament.

15.5. En allò no previst en aquestes bases serà d’aplicació el que disposen la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim
local que va ser aprovat per Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, el Reial Decret Legislatiu 5/2015,
de 30 d’octubre, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, el Text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya que va ser aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril,  el  Reglament  de  personal  al  servei  de  les  entitats  locals  que  va  ser  aprovat  per  decret  de  la
Generalitat  de  Catalunya  214/1990,  de  30  de  juliol,  la  Llei  39/2015,  de  1  d’octubre,  de  procediment
administratiu comú de les Administracions Públiques, i la resta de les disposicions vigents en la matèria.
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Setzena. Clàusula de protecció de dades de caràcter general
16.1. L’Ajuntament de la Seu d’Urgell  tractarà les dades personals de les persones sol·licitants i  de les
persones seleccionades en aquest  procés selectiu,  amb la finalitat  de gestionar  la seva sol·licitud i  les
actuacions objecte d’aquesta convocatòria, i es sotmet a les obligacions previstes en el Reglament europeu
2016/679, de 27 d’abril, General de Protecció de Dades (RGPD) i la seva adaptació a l’ordenament jurídic
espanyol a través de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia
dels drets digitals, i la resta de normativa complementària. En concret es preveu el tractament de dades de
contacte i acadèmics de les persones que participen en l’execució i seguiment dels objectius establerts en
aquestes bases.

16.2. L’Ajuntament de la Seu d’Urgell realitzarà les tasques necessàries perquè s’acompleixin els principis i
deures establerts en la normativa vigent  sobre la matèria, per garantir  que no hi  ha risc per als drets i
llibertats dels sol·licitants i dels seleccionats. Aquestes actuacions han d’incloure especialment la garantia de
transparència, en compliment dels articles 13 i 14 del RGPD, amb la informació detallada per la corporació.

16.3.  Per  a  qualsevol  consulta  o  queixa  relacionades  amb  el  tractament  de  les  dades  personals,  els
sol·licitants  tenen el  dret de contactar  amb el  delegat de protecció de dades a través de la bústia que
l’Ajuntament de la Seu d’Urgell posa a la seva disposició: dpd@aj-laseu.cat

16.4. Les dades que les persones seleccionades han facilitat, un cop finalitzat el motiu que n’ha originat la
recollida, es conserven seguint les instruccions de gestió documental i d’arxiu de l’Ajuntament. Les dades
que les persones sol·licitants han facilitat es conserven durant un màxim de 3 anys a partir de la presentació
de la sol·licitud.

16.5.  Les persones aspirants  i  les persones seleccionades poden exercir  els  drets d’accés, rectificació,
supressió, limitació, portabilitat o oposició al tractament de les seves dades, en els termes previstos a la
legislació vigent, a través de la seu electrònica de l’Ajuntament.

16.6. Les persones seleccionades tenen l’obligació de respectar la confidencialitat de tota la informació i les
dades de caràcter personal que, per qualsevol mitjà, els arribin com a conseqüència de la seva estada a
l’Ajuntament, i no desvelar-les ni reproduir-les de cap manera a fora de l’Ajuntament. Les dades esmentades
poden referir-se tant a empleats públics, com a usuaris o ciutadans i, en general, a totes aquelles terceres
persones que de forma directa o indirecta es posin en contacte amb l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.

16.7. Les persones seleccionades tenen l’obligació de complir amb les polítiques de seguretat, protecció de
dades i ús dels sistemes d’informació vigents a l’Ajuntament, així com qualsevol instrucció que, en aquest
sentit, se’ls faciliti. A més, han de respectar la confidencialitat de qualsevol fet que hagin observat o que el
personal de l’Ajuntament els hagi fet arribar en relació amb el servei o el personal esmentat.

ANNEX I
Fitxa d’autoavaluació de mèrits (l’autobaremació té la consideració de declaració responsable. La falsedat
en les dades d’autobaremació determina l’exclusió del procés i la consideració de no haver-hi participat, a
més de les actuacions legals que derivin de la falsedat en les dades) *

1. Dades personals

Nom i cognoms DNI
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2. Dades de la plaça objecte de la convocatòria

Identificació de la plaça

Denominació: Professor Escola Municipal de Música

Grup: A1

Naturalesa: Laboral fix

3. Experiència professional

NÚM. DE MESOS

Mesos  de  servei  o  de  treball  prestat  en  la  plaça  objecte  de la  convocatòria  o
equivalent,  com  a  funcionari  interí,  laboral  temporal,  o  en  adscripcions  o
assignacions temporals a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i/o a qualsevol ens públic
que en depèn.

Mesos de servei o de treball prestat en altres llocs de treball en el mateix grup o
subgrup  de  classificació,  però  no  en  l’exercici  de  funcions  anàlogues,  com  a
funcionari  interí,  laboral  temporal,  o en adscripcions o assignacions temporals a
l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i/o a qualsevol ens públic que en depèn.

Mesos de servei o de treball prestat en la realització de tasques anàlogues a les de
la plaça convocada, com a funcionari interí o laboral temporal, en qualsevol altra
administració local o en organismes o societats que depenguin d’aquesta.

4. Formació
Es valorarà aquella formació reglada que tingui relació directa amb el lloc de treball a ocupar, diferent de la
que dona accés a la plaça convocada:

Formació reglada Sí / No

Titulació de Grau o equivalent 

Titulació de màster o doctorat

Titulació de postgrau

Altres equivalents:

Formació no reglada
NOM DE L’ACCIÓ FORMATIVA HORES ORGANISME FORMADOR (CAL INDICAR EL RÈGIM JURÍDIC DE

L’ORGANISME)
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Coneixements de català Sí / No

Certificat de nivell superior de català 

Formació ACTIC Sí / No

Nivell 1 – Certificat bàsic ACTIC

Nivell 2 – Certificat mitjà ACTIC

Nivell 3 – Certificat avançat ACTIC

5. Altres mèrits

Sí / No

Ha superat un procés selectiu de concurs-oposició per a l’accés a una plaça de la
categoria de la plaça objecte de al  convocatòria sense haver obtingut  plaça en
propietat?

ANNEX II
Temari
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El temari pel subgrup A1 segons els criteris generals establerts a l’acord sobre els processos d’estabilització
de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell serà el següent:

Temari general (8 temes):

Tema 1. Títol I de la Constitució espanyola: Dels drets i deures fonamentals.

Tema 2. El Govern i l’Administració de l’Estat. El poder legislatiu. El poder judicial.

Tema 3. L’Estatut d’autonomia de Catalunya; estructura, contingut essencial i principis fonamentals.

Tema 4. El sistema tributari local a la Constitució. Recursos de les hisendes locals.

Tema 5. Classes de contractes segons la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

Tema  6.  Les  fases  del  procediment  administratiu  a  la  Llei  39/2015,  d’1  d’octubre,  del  procediment
administratiu comú.

Tema 7. La transparència en l’activitat pública a la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés
a la informació i bon govern.

Tema 8. Principis bàsics en matèria de protecció de dades de caràcter personal

Temari específic (15 temes):

Tema 1. Elements de la tècnica de la flauta travessera i la seva pedagogia.

Tema 2. Didàctica per treballar el repertori a partir dels diferents elements que conformen la interpretació.

Tema 3. Tècniques d’estudi en el procés de l’aprenentatge de la flauta travessera.

Tema 4. Història de la flauta travessera.

Tema 5. Descripció de la flauta travessera, definició de l’instrument, elements que el componen, evolució
històrica del mecanisme, característiques sonores i principis físics de la producció del so.

Tema 6. El so de la flauta travessera: la respiració, l’afinació, el timbre, el color i el vibrato en els diferents
registres.

Tema 7. Desenvolupament d’una classe de flauta en els diferents nivells educatius: iniciació a l’instrument,
nivell elemental i grau professional.

Tema 8. Repertori flautístic per alumnat de grau professional.

Tema 9. Com desenvolupar la creativitat en l’alumnat des de la iniciació fins al grau professional.

Tema 10. Aspectes físics, mentals i emocionals en l’aprenentatge i la pràctica de la flauta travessera.

Tema 11. Interrelació entre la classe d’instrument i el llenguatge musical.

Tema 12. La pedagogia del llenguatge musical en les escoles de música.
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Tema 13. L’escola de música com a servei públic: un projecte de música comunitària a l’escola de primària.

Tema 14. Atenció a la diversitat a l’escola de música.

Tema 15. Competències digitals a les escoles de música i conservatoris.

Bases reguladores del  procés selectiu d’una plaça d’operari  de la brigada de neteja d’escoles i  edificis
municipals, mitjançant el sistema de concurs-oposició, corresponents a l’oferta pública d’estabilització de
l’ocupació temporal de l’ajuntament de la Seu d’Urgell.

Primera. Objecte i justificació
L’objecte  d’aquestes  bases  és  regular  la  selecció,  mitjançant  convocatòria pública i  amb el  sistema de
concurs-oposició, d’una plaça d’operari de la brigada de neteja d’escoles i edificis municipals, classificada a
la plantilla de personal de l’Ajuntament de La Seu d’Urgell, subgrup E, en règim laboral.

Aquesta placa es troba subjecta al procés excepcional d’estabilització regulat per la Llei 20/2021, de 28 de
desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat i resten regides per les presents bases,
corresponents a l’oferta d’estabilització de l’ocupació temporal de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, aprovades
per l’Alcaldia núm. 368/2022 en data 24.05.2022, publicades al  BOP de Lleida en data 30.05.2022 i  al
DOGC en data 27.05.2022.

Segona. Normativa aplicable
L’Acord de condicions generals que regeix aquesta convocatòria va ser aprovat per la Junta de Govern
Local del dia 07.11.2022 i publicat al BOP el dia 15.11.2022

Aquesta convocatòria es regeix per allò disposat a la normativa vigent en matèria de Funció Pública. En
concret, al Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de l’Estatut bàsic
de l’empleat públic, al Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei
de les entitats locals, al 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, a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local
i al Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del coneixement del català i l’aranès en els processos
de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya.

Tercera. Principis rectors
L’Ajuntament  de La Seu d’Urgell  garanteix que tots  els  processos  de selecció es regiran pels  principis
constitucionals d’igualtat, mèrit i capacitat, així com els de:

a) Publicitat i convocatòria de les bases.
b) Transparència.
c) Imparcialitat i professionalitat dels membres del tribunal.
d) Independència i discrecionalitat tècnica en l’actuació del tribunal.
e) Adequació entre el contingut dels processos selectius i les funcions o tasques a desenvolupar.
f) Agilitat, sense perjudici de l’objectivitat, en els processos de selecció.

Quarta. Característiques de la plaça
Les característiques de la plaça objecte de la convocatòria són les següents:

 Nombre de places: 1
 Codi convocatòria: S.203.01
 Règim: laboral fix.
 Denominació: Operari de la brigada de neteja d’escoles i edificis municipals
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 Grup: E.
 Previsió  de  ser  adscrit  al  lloc  de  treball:  L’aspirant  que  quedi  en  primera  posició  escollirà  el  lloc
d’adscripció.
La resolució de contractació contindrà també l’adscripció al lloc de treball que podrà tenir caràcter definitiu.
 Jornada: completa
 Horari: segons necessitat del servei, en funció del lloc d’adscripció.
 Funcions generals:

- Netejar de les classes, els despatxos i sales comuns, passadissos, vidres, pols, rajoles, cadires, taules,
lavabos, pissarres, les joguines quan toqui, fregar el terra, treure les escombraries, passar la mopa, col·locar
taules i cadires, i en general totes aquelles altres tasques de neteja en les instal·lacions de la llar d’infants,
centres educatius i zona annexes, així com els seus exteriors.

- Netejar els vidres, la pols, lavabos, rajoles, cadires, taules, ordinadors, fregar el terra, passar la mopa,
treure les escombraries, i  en general  totes aquelles altres tasques de neteja en les instal·lacions de la
biblioteca,  centres  cívic,  escoles  municipals,  consorcis,  arxius,  locals  socials,  consultoris,  i  altres
dependències municipals, així com el propi Ajuntament.

- Netejar  externament  les  instal·lacions  i  fer  les  neteges  generals  i  a  fons  segons  la  planificació
establerta.

- Mantenir net i en condicions òptimes els estris de neteja.

- Reposar el paper, sabó, les bosses d’escombraries i qualsevol altre producte similar que sigui assignat
al servei.

- Comprovar al tancament dels centres, que les llums estiguin apagades, les portes tancades, activar
l’alarma i tancar el centre quan correspongui.

- Proposar  la  compra  de  material  i  dels  mitjans  necessaris  per  realitzar  les  feines  encomanades,  i
proveir-se del material i mitjans necessaris per al desenvolupament dels treballs encarregats.

- Col·laborar en la realització i actualització d’inventaris de material, etc.

- Portar un control adequat dels productes de neteja.

- 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
- I, en general qualsevol altra funció de caràcter similar que li sigui atribuïda

Les funcions  no són determinants  i  excloents,  per  la qual  cosa es  considera qualsevol  altra funció de
caràcter similar que li sigui atribuïda.

Cinquena. Requisits dels aspirants
Per poder prendre part en el procés les persones aspirants hauran de complir, en la data de finalització del
termini  de  presentació  de  sol·licituds,  i  durant  el  desenvolupament  del  procés  selectiu,  els  següents
requisits:

a) Tenir la nacionalitat espanyola o trobar-se en algun dels supòsits previstos a l’article 57 del TREBEP.
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Independentment de la seva nacionalitat, també podran ser admesos en aquesta convocatòria els cònjuges
dels espanyols i espanyoles i dels nacionals d’altres estats membres si no estan separats de dret. Així com
els i les descendents dels i de les cònjuges dels espanyols i espanyoles i dels nacionals d’altres estats
membres de la Unió Europea, sempre que els cònjuges no estiguin separats de dret, si són menors de 21
anys o dependents.
Les  persones  aspirants  amb  nacionalitat  diferent  a  l’espanyola  hauran  de  demostrar  els  coneixements
suficients de castellà i català i es podrà exigir la superació de proves amb aquesta finalitat.
b) Tenir la capacitat funcional per al desenvolupament de les funcions corresponents.
c) Haver complert els 16 anys i no excedir l’edat màxima de jubilació o la que s’estableixi a les bases
específiques de la convocatòria, si fos el cas, d’acord amb la normativa específica d’aplicació.
d) No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de les Administracions Públiques o
òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats Autònomes, ni trobar-se en situació d’inhabilitació
absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial o per exercir funcions similars a
les que es desenvolupaven.
En el  cas de pertànyer a un altre estat, no trobar-se inhabilitats o en situació equivalent ni  haver estat
sotmesos a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu estat i en els mateixos termes, l’accés
a l’ocupació pública.
e) De conformitat amb la Disposició Addicional 7a de la llei 7/2007, de 12 d’abril, que aprova l’Estatut
Bàsic de l’empleat públic, no s’exigeix estar en possessió de cap de les titulacions previstes en el sistema
educatiu.
En  el  cas  de  titulacions  expedides  a  l’estranger,  cal  aportar  l’homologació  corresponent  del  Ministeri
d’Educació, Cultura i Esports.
Si el títol procedeix d’un estat membre de la Unió Europea, s’ha de presentar el certificat acreditatiu del
reconeixement o d l’homologació del títol equivalent, de conformitat amb la Directiva 89/48/CEE, de 21 de
desembre de 1988, el Reial Decret 1837/2008 i altres normes de transposició i desplegament.
f) No tenir la condició de personal laboral fix en el mateix cos, escala o especialitat, en la mateixa escala,
subescala, classe o categoria de l’administració a que s’opta.
g) Acreditar coneixements de català equivalents al nivell A2 del marc europeu comú de referència (MECR)
segons estableix el Decret 161/2002, d’11 de juny.
Els aspirants que no acreditin estar en possessió del certificat de coneixements de llengua catalana del
nivell de suficiència de català A2 de la Secretaria de Política Lingüística o equivalent hauran de realitzar una
prova de coneixements amb contingut anàleg.
Sempre que sigui possible, la prova la farà una persona tècnica del Consorci de Normalització Lingüística.
Aquesta persona assistirà al tribunal amb veu i sense vot. Aquesta té caràcter obligatori i eliminatori i es
qualificarà d’apte o no apte. Les persones aspirants que no superin la prova de català quedaran exclosos de
la convocatòria.
Quedaran exemptes de fer la prova aquelles persones candidates que, en algun procés de selecció per a
l’accés a la condició de personal funcionari o laboral, en qualsevol Administració o entitat del sector públic
institucional, ja hagin superat una prova de coneixements de català de nivell equivalent o superior.
h) Acreditar coneixements superiors de castellà tant en l’expressió oral com en l’escrita.
Les  persones  aspirants  admeses  en  el  procés  selectiu  que  no  tinguin  la  nacionalitat  espanyola  han
d’acreditar uns coneixements superiors de la llengua castellana.
L’aspirant que no pugui acreditar documentalment que posseeix el nivell requerit s’haurà de sotmetre a les
proves de coneixements de castellà previstes a les presents bases. Quedaran exemptes de la realització de
l’exercici de llengua castellana les persones aspirants que n’acreditin el coneixement superior mitjançant
alguna de les tres opcions següents:
- Haver cursat la primària, la secundaria i el batxillerat, si s’escau, a Espanya.
- Diploma d’espanyol  d’acord amb el  RDL 1137/2002, de 31 d’octubre,  o equivalent,  o certificat  que
acrediti haver superat totes les proves requerides per a l’obtenció del mateix.
- Certificat d’aptitud en espanyol per a persones estrangeres expedit per escoles oficials d’idiomes.
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i) No patir cap malaltia ni cap limitació física o psíquica que impedeixi el desenvolupament normal de les
funcions corresponents a la plaça convocada.

Sisena. Presentació de sol·licituds i llista d’admesos i exclosos
6.1. Les persones interessades en prendre part en el procediment hauran de presentar una instància en la
qual hauran de fer constar que coneixen i accepten aquestes bases i reconeixen totes i cadascuna de les
condicions exigides.

Les  instàncies  hauran  de  presentar-se  per  la  seu  electrònica  de  l’Ajuntament  de  la  Seu  d’Urgell
(www.laseu.cat) i es podran presentar únicament de forma telemàtica a la seu electrònica de l’Ajuntament.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals, per aquesta convocatòria els terminis seran
del dia 2.09.2024 al 21.09.2024, ambdós inclosos. L’Ajuntament no acceptarà instàncies presentades abans
de la data d’inici ni després de la data final.

Les bases i la convocatòria es publicaran íntegrament en el BOP i DOGC. Els restants i successius anuncis
d’aquesta convocatòria es faran públics únicament en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.

6.2. A la instància s’adjuntarà:

a. Fotocòpia  del  Document  Nacional  d’Identitat  o  del  document  equivalent  dels  altres  països,  o  el
consentiment de la persona aspirant per tal que l’Ajuntament pugui comprovar que les dades que la persona
manifesta s’ajusten a la realitat.
b. Fotocòpia de la titulació d’accés requerida.
c. Currículum vitae en el qual s’incloguin les dades personals i de contacte.
d. Fotocòpia del document acreditatiu dels coneixements de nivell de català.
e. Fotocòpia del document acreditatiu dels coneixements de nivell de castellà.
f. Llistat ordenat de mèrits a tenir en compte a la fase de concurs, així com altres mèrits i circumstàncies
al·legades que hagin de ser valorades.
g. Fotocòpia dels certificats i títols acreditatius dels mèrits al·legats, tant personals com professionals.
h. Declaració responsable de complir totes i cadascuna de les condicions exigides en les bases d’aquesta
convocatòria,  sempre  referides  a  la  data  en  què  expira  el  termini  assenyalat  per  a  la  presentació
d’instàncies.

6.3. Tota la documentació haurà de ser presentada de forma telemàtica. L’Ajuntament podrà requerir la
documentació original en cas de dubte per tal de garantir-ne la veracitat. En cas que es detecti falsedat en el
document la persona quedarà automàticament suspesa del procés.

6.4. Es computaran com a situacions assimilades al servei actiu, als efectes del còmput de serveis prestats,
els següents:

a. Les persones que hagin gaudit d’una excedència per cura de familiars d’acord amb l’article 89.4 del
TREBEP.
b. Les persones que hagin gaudit d’una excedència per raó de violència de gènere d’acord amb l’article
89.5 del TREBEP.
c. Les persones declarades en serveis especials d’acord amb l’article 87 del TREBEP.
d. El personal laboral declarat en excedència forçosa d’acord amb l’article 46.1 del TRET.

6.5. Amb la presentació de la sol·licitud, les persones aspirants:
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a. Donen el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per
prendre part en aquesta convocatòria i per a la tramitació del procés selectiu, que seran incorporades al
fitxer de Recursos Humans, d’acord amb la normativa vigent.
b. Donen  el  seu  consentiment  a  rebre  per  via  electrònica  les  comunicacions  que  puguin  derivar-se
d’aquest procés.

6.6. Els aspirants, en el moment de la presentació de la instància per participar en el procés selectiu, hauran
de presentar en format digital, la fitxa d’autoavaluació amb els mèrits aportats així com la documentació
acreditativa corresponent. Només s’han de fer constar els mèrits obtinguts fins a l’últim dia del període de
presentació d’instàncies.

6.7. El currículum vitae i la vida laboral no substitueixen les funcions de la fitxa d’autoavaluació aportada a
l’Annex I de les presents bases.

6.8.  Els  certificats  o  titulacions  hauran  d’acreditar  que  s’han  obtingut  com  a  molt  tard  en  la  data  de
presentació de sol·licituds.

6.9.  Les  persones  en  situació  de  discapacitat  seran  admeses  al  procés  de  selecció  sense  necessitat
d’acreditar  les  seves  condicions  psíquiques,  físiques  i  sensorials  abans  del  seu  començament,  sens
perjudici  que,  superat  el  procés  selectiu,  en  presentar  la  documentació  per  ser  nomenades,  hauran
d’acreditar, igual que la resta d’aspirants, la seva capacitat per desenvolupar les funcions i tasques dels llocs
que es convoquen.

Els aspirants amb discapacitat podran demanar en la sol·licitud de participació, l’adaptació o l’adequació de
temps i mitjans materials per a la realització de les proves i dels exercicis previstos en la convocatòria i el
motiu d’aquestes. Als efectes d’aquestes adaptacions es considerarà el que estableix l’article 7 del Decret
66/1999, de 9 de març, sobre l’accés a la funció pública de les persones amb discapacitat i dels equips de
valoració multiprofessional.

Els  aspirants  en  situació  de  discapacitat  que  sol·licitin  adaptacions,  hauran  de  presentar  un  dictamen
vinculant expedit per l’equip multiprofessional competent que determinarà, si fos el cas, l’adaptació del lloc o
llocs de treball sempre que aquesta no impliqui una modificació exorbitant en el context de l’organització o
sigui incompatible amb el desenvolupament de les funcions i tasques del lloc o llocs que es convoca.

6.10. Un cop finalitzat el termini de presentació d’instàncies la Junta de Govern Local aprovarà, la llista
provisional de les persones aspirants admeses i excloses al procés selectiu, amb expressió de la causa
d’exclusió.  En  la  mateixa  resolució  s’indicarà  la  composició  del  tribunal  i  el  lloc,  la  data  i  l’hora  del
començament de les proves de coneixement d’idiomes, si s’escau, i la data de l’inici de les actuacions.

6.11. Aquesta llista provisional es publicarà a l’e-tauler de l’Ajuntament. Malgrat això, en aplicació del que
preveu el segon paràgraf de l’art. 78 del Reglament del personal al servei de les entitats locals, es podrà
substituir aquesta publicació per una notificació a tots els interessats.

6.12. Un cop publicada la llista provisional es concedirà un termini de 5 dies hàbils per a la presentació
d’esmenes i reclamacions, per esmenar el defecte o adjuntar el document que sigui preceptiu. Si en aquest
termini no hi hagués reclamacions, al·legacions o esmenes la llista passaria a ser definitiva i es publicarà a
l’e-tauler de l’Ajuntament.

Setena. Tribunal qualificador
7.1. El tribunal qualificador s’ajustarà al que disposa l’article 60 del TREBEP i al Reglament de Personal al
servei de les entitats locals, aprovats pel Decret 214/1990. La seva composició serà estricament tècnica,
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ajustada als principis d’imparcialitat i professionalitat, seguint en la mesura del possible els criteris de paritat
entre dones i homes.

7.2. El tribunal qualificador estarà constituït de la següent manera:

- President: un funcionari de carrera i/o personal laboral fix, personal de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.
- Dos vocals tècnics: funcionaris de carrera i/o personal laborals fix que podran ser o no personal del
mateix Ajuntament i que compliran en tot moment amb els requisits de professionalitat i imparcialitat.
- Secretari: un funcionari o personal laboral de l’Ajuntament, amb veu però sense vot.

Un dels vocals i el seu suplent ho serà a proposta de l’EAPC.

7.3. El tribunal no podrà constituir-se sense l’assistència d’almenys tres membres amb veu i vot, titulars o
suplents, ni podrà actuar sense la presència, com a mínim, del President i del Secretari. El Tribunal podrà
optar per reunir-se telemàticament sempre que es compleixin els requisits indicats a la base setena.

7.4.  El  tribunal pot  disposar la incorporació a les seves tasques d’assessors especialistes, els quals es
limitaran a l’exercici de les seves especialitats tècniques en base a les quals col·laboraran exclusivament
amb el tribunal. La seva funció se circumscriu a l’assessorament tècnic especialitzat, actuant amb veu però
sense vot. Els assessors hauran de guardar sigil i confidencialitat sobre les dades i assumptes sobre els
quals tinguin coneixement a conseqüència de la seva tasca assessora al tribunal.

7.5. L’abstenció i recusació dels i de les membres del tribunal s’ha d’ajustar al que preveuen els articles 23 i
24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

7.6.  El  tribunal  està  facultat  per  resoldre  els  dubtes  o  les  discrepàncies  que  s’originin  durant  el
desenvolupament del procés de selecció.

7.7. En cas d’empat, el vot del President serà de qualitat.

7.8.  El  tribunal  ordenarà  a  les  persones  aspirants  d’acord  amb  la  puntuació  declarada  en  la  fitxa
d’autoavaluació.

7.9. Una vegada es disposi d’aquest llistat ordenat, el tribunal comprovarà les puntuacions de les persones
aspirants.  La  comprovació  es  realitzarà  respecte  dels  documents  aportats  i  esmentats  a  la  fitxa
d’autoavaluació i/o les dades aportades pel  Servei  de Recursos Humans de l’Ajuntament  respecte dels
serveis prestats en aquesta administració. En cas d’empat es verificarà la informació per poder desfer-los en
funció dels criteris fixats a la base 11.2 de les presents bases.

7.10. El tribunal podrà exigir que els aspirants mostrin els documents originals. En aquest cas, els aspirants
hauran d’aportar-los a l’Ajuntament  en el  termini  màxim de 5 dies des del  requeriment  que es  faci  als
aspirants.

7.11. El tribunal podrà decidir no comprovar la puntuació dels aspirants que, segons la puntuació que han fet
constar a la fitxa d’autoavaluació, no tenen opcions de poder ser seleccionats.

7.12. Una vegada realitzada la comprovació, el tribunal fixarà la llista provisional de puntuacions, ordenant
de major a menor les sol·licituds i indicant el resultat d’aplicar els criteris de desempat, quan hagi estat
necessari. En aquest llistat, les persones aspirants amb puntuació idèntica sortiran al mateix lloc.
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7.13. El llistat es publicarà a l’e-Tauler de la seu electrònica de l’Ajuntament i no es farà cap notificació
personal als aspirants.

7.14. Les persones aspirants podran formular al·legacions en un termini de 5 dies hàbils a comptar des del
dia següent a la data de publicació de la llista i aportar els documents justificatius dels mèrits que s’hagin fet
constar  a la fitxa d’autoavaluació.  No podran incloure nous mèrits que no s’hagin fet  constar  a la fitxa
d’autoavaluació.

7.15.  El  tribunal  analitzarà  les  al·legacions,  les  resoldrà  justificadament,  fixarà  el  llistat  definitiu  de
puntuacions i farà la proposta de nomenament o contractació a l’òrgan competent. L’acta es publicarà a
l’e-Tauler de la seu electrònica de l’Ajuntament.

Vuitena. Procediment de selecció
8.1. La selecció de les persones aspirants es farà a través del sistema de concurs oposició que es regirà
segons els criteris generals establerts a l’acord sobre els processos d’estabilització de l’Ajuntament de la
Seu d’Urgell i allò disposat en l’article 2 de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la
reducció de la temporalitat en l’ocupació pública. L’ordre de les actuacions serà el següent:

 Prova de coneixements de català, i castellà, si és necessària.
 Fase d’oposició,
 Fase de concurs.

8.2. El concurs-oposició no tindrà caràcter eliminatori i la puntuació màxima serà de 50 punts; dels quals 30
punts corresponen a la fase d’oposició i 20 a la fase de concurs.

8.3. Els aspirants que no compareguin a qualsevols dels exercicis, quedaran automàticament eliminats del
procés selectiu a excepció de casos de força major degudament justificats i valorats lliurement pel tribunal.

8.4. A la vista del nombre d’aspirants i de la disponibilitat dels membres que formen el Tribunal qualificador,
els Tribunal podrà valorar i decidir si ambdues fases es duran a terme el mateix dia o bé en dies separats.

8.5. Les persones aspirants que no acreditin un coneixement de català i castellà segons allò disposat a la
base 5ª hauran de realitzar les proves de coneixements de llengües que es detallen a continuació:

a. Prova de coneixements de català.
S’ajustarà a les disposicions del  Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del  coneixement del
català  i  l’aranès  en  els  processos  de  selecció  de  personal  i  de  provisió  de  llocs  de  treball  de  les
administracions públiques de Catalunya.
La prova de llengua catalana es qualificarà com a apte o no apte, essent, per tant, de caràcter eliminatori, i
el fet de no superar-la suposarà l’exclusió del procés selectiu.
Les  persones  aspirants  que  estiguin  en  possessió  del  certificat  acreditatiu  corresponent  o  els  seus
equivalents resten exempts de portar a terme aquesta prova.
b. Prova de coneixements de castellà.
Consistirà en la realització d’una prova en què es comprovarà que les persones aspirants posseeixen un
nivell  adient  de comprensió  i  expressió oral  i  escrita  d’aquesta llengua,  en tot  cas  ajustat  al  contingut
funcional del lloc de treball a desenvolupar.
La prova de llengua castellana es qualificarà com a apte o no apte, essent, per tant, de caràcter eliminatori, i
el fet de no superar-la suposarà l’exclusió del procés selectiu.
Les  persones  aspirants  que  estiguin  en  possessió  del  certificat  acreditatiu  corresponent  o  els  seus
equivalents resten exempts de portar a terme aquesta prova.
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Novena. Desenvolupament de la fase d’oposició
9.1. La fase d’oposició, no serà eliminatòria i el contingut de les proves estarà relacionat amb les funcions
pròpies del lloc de treball vinculat a la plaça convocada, i valoraran el grau d’experiència professional en el
desenvolupament de dites funcions a través d’una prova teòrica i una prova pràctica. La puntuació màxima
serà de 30 punts amb la distribució següent:

A. PROVA TEÒRICA serà tipus test  i  les preguntes versaran sobre el  temari  indicat  en l’annex II.  La
puntuació màxima d’aquesta prova serà de 10 punts.
B. PROVA PRÀCTICA consistirà  en  la  resolució  d’un  o  varis  casos  pràctics  a  criteri  del  tribunal,  i
relacionats amb les funcions pròpies del lloc de treball vinculat a la plaça convocada i el temari específic
indicat en l’annex II. La puntuació màxima serà de 20 punts.

El temps màxim serà de dues hores per cada prova, tot i que el tribunal, en funció del nombre de preguntes
que finalment decideixi, podrà fixar un temps inferior.

Desena. Desenvolupament de la fase de concurs
10.1. La fase de concurs consistirà en l’acreditació i valoració dels mèrits es realitzarà d’acord amb els
següents paràmetres:

a. El  límit  temporal  per  valorar  l’experiència  professional  serà  la  data  de  finalització  del  termini  de
presentació de sol·licituds de participació.
b. Només  es  valoraran  els  mèrits  citats  a  la  fitxa  d’autoavaluació  aportada  durant  el  període  de
presentació  d’instàncies  i  que es  pugui  verificar  amb la  documentació  acreditativa  presentada dins  del
mateix termini.
c. L’experiència professional es computa per mesos complets.
d. Els serveis prestats a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell  s’hauran d’acreditar mitjançant el certificat de
serveis prestats. El certificat no s’haurà d’aportar amb la instància i s’incorporarà d’ofici a la documentació
de cada aspirant, si aquest ho fa constar a la fitxa d’autoavaluació.
e. Els serveis prestats a d’altres Administracions públiques s’acreditaran mitjançant certificat de serveis
prestats amb el model de l’Annex I del Reial Decret 1461/82. No s’acceptaran els acreditats amb algun altre
model de certificat.
f. L’acreditació de la formació es realitzarà mitjançant  fotocòpia  dels  corresponents  títols  o certificats
emesos per les institucions formadores corresponents, que hauran d’incloure la identificació de la persona
titular, les hores de durada o crèdits equivalents, la temàtica, la data d’emissió, la indicació sobre si és un
certificat d’aprofitament o assistència, i l’organisme emissor.
g. Els mèrits obtinguts a l’estranger s’han d’acreditar mitjançant certificats traduïts oficialment a qualsevol
de les dues llengües oficials a Catalunya.

10.2. La puntuació del concurs de mèrits serà d’un màxim de 20 punts, que es distribuiran d’acord amb els
criteris següents:

10.2.1. Experiència professional.

L’experiència professional tindrà una valoració màxima de 18 punts, segons es detalla:

a. L’experiència  en  la  plaça  convocada  o  equivalent,  com a  funcionari  interí,  laboral  temporal,  o  en
adscripcions o assignacions temporals a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i/o a qualsevol ens públic que en
depèn es valorarà amb 0,265 punts per cada mes de serveis prestats.
b. L’experiència en altres llocs del mateix grup o subgrup de classificació, però no en la realització de
feines anàlogues, com a funcionari interí, laboral temporal, o en adscripcions o assignacions temporals a
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l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i/o a qualsevol ens públic que en depèn es valorarà amb 0,20 punts per cada
mes de serveis prestats.
c. L’experiència en llocs de treball  realitzant  tasques anàlogues a les de la plaça convocada, com a
funcionari interí  o laboral temporal, en altres administracions locals o en organismes o societats que en
depenguin es valorarà amb 0,09 punts per cada mes de serveis prestats.

10.2.1.2. Per a valorar l’experiència professional es seguiran els criteris següents:

a. Es comptabilitzarà com a mes un període ininterromput de 30 dies, independentment de la jornada de
treball, i no es tindran en compte les fraccions inferiors excepte quan s’apliquin els criteris de desempat.
b. En aquells casos de reducció de jornada per guarda legal o cura directa d’un familiar fins al segon grau
de consanguinitat o afinitat, aquests períodes es computaran com a jornada sencera, sempre que quedin
acreditats.

10.2.2. Formació.

Els mèrits acadèmics es valoraran amb un màxim de 2 punts, seguint els criteris següents:

a. Es valoraran tots els cursos i  altres formacions reglades i  no reglades per 0,04 punts per hora de
formació acreditada.
b. Certificats de cursos i altres formacions reglades i no reglades on s’especifiquin les hores de formació.
c. Es valorarà tenir un nivell de català superior a l’exigit. S’atorgaran 0,125 punts per nivell.
d. Es valorarà tenir l’ACTIC a raó de 0,25 punts per cada nivell.

10.2.3. Altres mèrits.

Es valorarà amb 0,25 punts haver superat un concurs-oposició de la categoria convocada a l’Ajuntament de
la Seu d’Urgell sense haver obtingut plaça en propietat.

Onzena. Llista de persones aprovades i presentació de documents
11.1. La puntuació definitiva del procés selectiu serà el resultat de la puntuació obtinguda en la valoració
dels mèrits.

11.2. En cas d’empat, l’ordre de les persones aspirants s’establirà seguint els següents criteris:

1. Segons l’experiència total acreditada:
a. Major experiència a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i a la plaça convocada.
b. Major experiència a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i en altres llocs de treball del mateix grup que el de
la plaça convocada.
c. Major experiència en altres entitats locals i a la plaça convocada.
2. Major  nombre  de  dies  d’experiència  professional  en  la  plaça  convocada  o  equivalent,  prestats  a
l’Ajuntament de la Seu d’Urgell o en qualsevol ens públic integrat d’aquest.
3. La persona aspirant de major edat.

11.3.  Un  cop  finalitzada  la  qualificació  de  les  persones  aspirants  es  publicarà  la  relació  de  persones
aprovades per ordre de puntuació final.

11.4. L’aspirant que resulti seleccionat haurà de presentar davant de la Secretaria General de l’Ajuntament,
dins del termini de 20 dies naturals des de que es faci pública la proposta d’aspirant a la plaça objecte
d’aquesta convocatòria i abans de ser contractat com a laboral fix, el certificat mèdic acreditatiu de complir
les condicions físiques o psíquiques específiques per a l’exercici de les funcions pròpies del lloc de treball al
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que es  fa  referència  així  com original  o  còpia  compulsada  de tots  els  documents  requerits  a  la  base
cinquena d’aquesta convocatòria.

11.5. Si l’aspirant seleccionat no signa el contracte o no aporta la referida documentació durant el termini
previst, es procedirà al nomenament del següent aspirant de la llista de puntuacions finals, respecte el qual
serà aplicable el mateix termini que a l’anterior; i així successivament per ordre de prelació d’acord amb les
puntuacions finals.

Dotzena. Període de pràctiques
12.1. Formarà part del procés selectiu la superació d’un període de pràctiques amb caràcter eliminatori, que
tindrà la durada prevista en l’Estatut dels Treballadors.

12.2.  A la  finalització  del  període  de  pràctiques  s’emetrà  informe  d’avaluació  per  part  de  la  persona
responsable de fer el seguiment de la persona nomenada. La qualificació d’aquest període serà apte o no
apte. En cas dels aspirants declarats no aptes per resolució motivada de l’Alcaldia amb tràmit d’audiència
previ, perdran en conseqüència tots els drets a ser contractats.

12.3. El període de pràctiques es suprimirà en el cas que la persona aspirant hagi ocupat durant un termini
superior  als  dos  mesos  com  a  període  de  pràctiques  una  plaça  equivalent  a  la  de  l’objecte  de  la
convocatòria i a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.

12.4. Durant el període de pràctiques el personal haurà d’assistir als cursos de formació que l’Ajuntament
pugui organitzar.

12.5. Els aspirants que hagin superat aquest període seran contractats en règim laboral fix. Els que no
l’hagin superat perdran tots els drets a ser contractats.

Tretzena. Creació i funcionament de la borsa de treball
13.1. Borsa de treball genèrica tindrà el funcionament que es descriu a continuació:

Les persones aspirants a les vacants convocades i que no obtinguin plaça passaran a formar part d’una
borsa de treball  de caràcter  extraordinari  per  ordre de puntuació.  Aquesta borsa funcionarà dins de la
jerarquia de borses i serà la que prevalgui per sobre del a resta de borses existents.

En cas d’empat entre els aspirants que s’incorporaran a la borsa, l’ordre s’establirà seguint els criteris de
desempat establerts en la base 11.2 de les presents bases.

13.2. Borsa de treball específica:

La finalitat d’aquesta borsa és excepcional, atenent l’esperit de la Llei 20/2021. Així, l’objecte de la borsa és
proveir aquelles places que han estat cobertes inicialment en propietat i respecte de les quals l’aspirant
seleccionat durant el  període de prova o mentre duri el  pla d’estabilització passi  a una situació que no
impliqui reserva de plaça. En aquest cas, l’Ajuntament podrà recórrer a la borsa de laborals fix per tal de
proveir la plaça que es generi com a conseqüència de la plaça que hagi tornat a quedar vacant.

La borsa de treball creada a partir d’aquest procés selectiu serà vigent fins al dia 31 d’octubre de 2024.

Les persones aspirants que passin a formar part de la borsa de treball podran ser cridades per l’Ajuntament
d’acord amb l’ordre rigorós de qualificació per al seu nomenament d’acord amb allò disposat a l’article 10 del
TREBEP, sempre i quan es trobin disponibles i reuneixin la resta de requisits en la data prevista per a l’inici
de la interinitat, i procedeixi legalment conforme a la normativa vigent del moment.
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13.3. La pertinència a la borsa de treball  no implica, per si mateixa, cap mena de dret al nomenament.
Únicament es garanteix que quan l’Ajuntament consideri necessària la cobertura urgent d’una plaça s’apliqui
el procediment establert en aquestes bases.

13.4 L’Ajuntament intentarà comunicar-se un màxim de tres vegades amb la persona aspirant mitjançant
mitjans telemàtics: trucada telefònica, videotrucada, correu electrònic, SMS, etc. Entre cada intent hauran de
passar com a mínim 3 hores.

Si la persona no respongués en un termini màxim de tres dies hàbils, aquesta passaria a ocupar el darrer
lloc de la borsa de treball i l’Ajuntament iniciaria les comunicacions amb el o la següent aspirant de la borsa.
Tots els intents de comunicació per part de l’Ajuntament quedaran registrats a l’expedient pertinent.

13.5. Si la persona cridada respongués a la comunicació iniciada per l’Ajuntament, aquest li atorgaria un
període màxim de dos dies hàbils per manifestar la seva conformitat o renúncia al nomenament.

13.6. La permanència de les persones a aquesta borsa resta supeditada a la disponibilitat per cobrir les
vacants que es presentin. S’exceptuen d’aquest supòsit les renúncies per causa justificada. Es consideren
causes justificades aquelles sobrevingudes i no voluntàries com malalties, part o compliment d’un deure
inexcusable  de  caràcter  públic  o  personal,  entre  d’altres.  Aquestes  situacions  s’hauran  de  justificar
documentalment.

13.7. Les persones que acumulin dues renúncies corresponents a dues ofertes de treball per alguna causa
diferent a les citades anteriorment, o siguin sancionades per la incoació d’un procediment disciplinari, seran
eliminades de la borsa.

13.8. Si el responsable del servei on s’adscrigui la persona integrant de la borsa prèviament nomenada emet
un informe negatiu, relatiu a la manca de capacitat manifestada per un rendiment insuficient que impedeixi
realitzar amb eficàcia les funcions atribuïdes al lloc de treball, en donarà trasllat a Recursos Humans, i
s’articularà  el  procediment  contradictori  corresponent,  el  qual  podrà comportar  l’expulsió  de la  persona
aspirant de la borsa, tot informant, si s’escau, la representació del personal.

Catorzena. Incompatibilitats
14.1. Serà aplicable a les persones proposades el règim d’incompatibilitat al sector públic, en compliment
dels quals en el moment del nomenament, hauran d’aportar una declaració de les activitats que realitza,
sol·licitant la compatibilitat en el seu cas, o exercir l’opció prevista a l’article 337 del Decret 214/90, de 30 de
juliol,  pel  qual  s’aprova el  Reglament  de Personal  al  servei  de les entitats  locals, així  com la resta de
disposicions aplicables.

14.2.  Pel  que  fa  a  la  determinació  i  adscripció  al  lloc  de  treball,  règim  d’horari  i  jornada,  la  persona
nomenada s’atindrà als acords i resolucions que adoptin els òrgans corresponents de l’Ajuntament.

Quinzena. Incidències i recursos
15.1. Contra la convocatòria i les presents bases, que exhaureixen la via administrativa, es podrà interposar
per part de les persones interessades recurs potestatiu de reposició en el termini d’un mes davant el mateix
òrgan que les hagi aprovat, d’acord amb l’article 123 de la Llei  39/2015, d’1 d’octubre, de procediment
administratiu  comú  de  les  administracions  públiques.  En  cas  de  no  interposar  el  recurs  potestatiu  de
reposició es podrà interposar directament recurs contenciós administratiu, segons l’article abans esmentat i
el 45 i següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa,
davant el Jutjat contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la publicació
al Butlletí Oficial de la Província de Lleida.
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15.2. Els actes qualificats del tribunal qualificador podran ser recorreguts en alçada davant la presidència de
la corporació o de l’autoritat en qui hagi delegat en el termini d’un mes des que s’hagin publicat.

15.3. Els actes de tràmit del tribunal qualificador no podran ser objecte de recurs, sense perjudici que es
puguin interposar reclamacions quan es tracti d’esmenar possibles errors materials en la confecció de la
llista d’aprovats, errors en la transcripció de publicacions, errors aritmètics en les qualificacions o errors
observables a simple vista. Aquests errors també podran ser corregits d’ofici pel tribunal.

15.4. El Tribunal està facultat per resoldre els dubtes o discrepàncies que sorgeixin referents a aquestes
bases i al desenvolupament del procés selectiu, i per prendre els acords necessaris pel seu bon ordre i
desenvolupament.

15.5. En allò no previst en aquestes bases serà d’aplicació el que disposen la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim
local que va ser aprovat per Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, el Reial Decret Legislatiu 5/2015,
de 30 d’octubre, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, el Text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya que va ser aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril,  el  Reglament  de  personal  al  servei  de  les  entitats  locals  que  va  ser  aprovat  per  decret  de  la
Generalitat  de  Catalunya  214/1990,  de  30  de  juliol,  la  Llei  39/2015,  de  1  d’octubre,  de  procediment
administratiu comú de les Administracions Públiques, i la resta de les disposicions vigents en la matèria.

Setzena. Clàusula de protecció de dades de caràcter general
16.1. L’Ajuntament de la Seu d’Urgell  tractarà les dades personals de les persones sol·licitants i  de les
persones seleccionades en aquest  procés selectiu,  amb la finalitat  de gestionar  la seva sol·licitud i  les
actuacions objecte d’aquesta convocatòria, i es sotmet a les obligacions previstes en el Reglament europeu
2016/679, de 27 d’abril, General de Protecció de Dades (RGPD) i la seva adaptació a l’ordenament jurídic
espanyol a través de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia
dels drets digitals, i la resta de normativa complementària. En concret es preveu el tractament de dades de
contacte i acadèmics de les persones que participen en l’execució i seguiment dels objectius establerts en
aquestes bases.

16.2. L’Ajuntament de la Seu d’Urgell realitzarà les tasques necessàries perquè s’acompleixin els principis i
deures establerts en la normativa vigent  sobre la matèria, per garantir  que no hi  ha risc per als drets i
llibertats dels sol·licitants i dels seleccionats. Aquestes actuacions han d’incloure especialment la garantia de
transparència, en compliment dels articles 13 i 14 del RGPD, amb la informació detallada per la corporació.

16.3.  Per  a  qualsevol  consulta  o  queixa  relacionades  amb  el  tractament  de  les  dades  personals,  els
sol·licitants  tenen el  dret de contactar  amb el  delegat de protecció de dades a través de la bústia que
l’Ajuntament de la Seu d’Urgell posa a la seva disposició: dpd@aj-laseu.cat

16.4. Les dades que les persones seleccionades han facilitat, un cop finalitzat el motiu que n’ha originat la
recollida, es conserven seguint les instruccions de gestió documental i d’arxiu de l’Ajuntament. Les dades
que les persones sol·licitants han facilitat es conserven durant un màxim de 3 anys a partir de la presentació
de la sol·licitud.

16.5.  Les persones aspirants  i  les persones seleccionades poden exercir  els  drets d’accés, rectificació,
supressió, limitació, portabilitat o oposició al tractament de les seves dades, en els termes previstos a la
legislació vigent, a través de la seu electrònica de l’Ajuntament.

16.6. Les persones seleccionades tenen l’obligació de respectar la confidencialitat de tota la informació i les
dades de caràcter personal que, per qualsevol mitjà, els arribin com a conseqüència de la seva estada a
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l’Ajuntament, i no desvelar-les ni reproduir-les de cap manera a fora de l’Ajuntament. Les dades esmentades
poden referir-se tant a empleats públics, com a usuaris o ciutadans i, en general, a totes aquelles terceres
persones que de forma directa o indirecta es posin en contacte amb l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.

16.7. Les persones seleccionades tenen l’obligació de complir amb les polítiques de seguretat, protecció de
dades i ús dels sistemes d’informació vigents a l’Ajuntament, així com qualsevol instrucció que, en aquest
sentit, se’ls faciliti. A més, han de respectar la confidencialitat de qualsevol fet que hagin observat o que el
personal de l’Ajuntament els hagi fet arribar en relació amb el servei o el personal esmentat.

ANNEX I
Fitxa d’autoavaluació de mèrits (l’autobaremació té la consideració de declaració responsable. La falsedat
en les dades d’autobaremació determina l’exclusió del procés i la consideració de no haver-hi participat, a
més de les actuacions legals que derivin de la falsedat en les dades) *

1. Dades personals

Nom i cognoms DNI

2. Dades de la plaça objecte de la convocatòria

Identificació de la plaça

Denominació: Operari de la brigada de neteja d’escoles i edificis municipals

Grup: E

Naturalesa: Laboral fix

3. Experiència professional

NÚM. DE MESOS

Mesos  de  servei  o  de  treball  prestat  en  la  plaça  objecte  de  la
convocatòria o equivalent, com a funcionari interí, laboral temporal, o en
adscripcions o assignacions temporals a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell
i/o a qualsevol ens públic que en depèn.

Mesos de servei o de treball prestat en altres llocs de treball en el mateix
grup  o  subgrup  de  classificació,  però  no  en  l’exercici  de  funcions
anàlogues, com a funcionari interí, laboral temporal, o en adscripcions o
assignacions temporals a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i/o a qualsevol
ens públic que en depèn.

Mesos  de  servei  o  de  treball  prestat  en  la  realització  de  tasques
anàlogues a les de la plaça convocada, com a funcionari interí o laboral
temporal,  en  qualsevol  altra  administració  local  o  en  organismes  o
societats que depenguin d’aquesta.
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4. Formació

Formació reglada i no reglada
NOM DE L’ACCIÓ FORMATIVA HORES ORGANISME FORMADOR (CAL INDICAR EL

RÈGIM JURÍDIC DE L’ORGANISME)

Coneixements de català Sí / No

Certificat de nivell superior de català 

Formació ACTIC Sí / No

Nivell 1 – Certificat bàsic ACTIC

Nivell 2 – Certificat mitjà ACTIC

Nivell 3 – Certificat avançat ACTIC

5. Altres mèrits

Sí / No
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Ha superat un procés selectiu de concurs-oposició per a l’accés a una
plaça de la categoria de la plaça objecte de al convocatòria sense haver
obtingut plaça en propietat?

ANNEX II
Temari

El temari pel subgrup E segons els criteris generals establerts a l’acord sobre els processos d’estabilització
de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell serà el següent:

Temari general (1 temes):

Tema 1. El terme municipal de La Seu d’Urgell. Entitats de població, veïnats i geografia. Els carrers i les
places del municipi. Ubicació i característiques bàsiques dels seus principals edificis públics, equipaments i
instal·lacions,  monuments  i  altres  llocs  d’interès.  Història,  festes,  entitats  i  esdeveniments  de  La  Seu
d’Urgell.

Temari específic (3 temes):

Tema 1. Normes bàsiques del manteniment de la neteja als edificis municipals (portes, persianes, vidres,
ferros etc.).

Tema 2. El sistema de neteja del mobiliari.

Tema 3. Eines necessàries per la neteja.

Bases reguladores del procés selectiu d’una plaça d’oficial de la brigada d’obres, mitjançant el sistema de
concurs, corresponents a l’oferta pública d’estabilització de l’ocupació temporal de l’ajuntament de la Seu
d’Urgell.

Primera. Objecte i justificació

L’objecte  d’aquestes  bases  és  regular  la  selecció,  mitjançant  convocatòria pública i  amb el  sistema de
concurs de mèrits, d’una plaça d’oficial  de la brigada d’obres, classificada a la plantilla  de personal  de
l’Ajuntament de La Seu d’Urgell, subgrup C2, en règim laboral.

Aquesta plaça es troba subjecta al procés excepcional d’estabilització regulat per la Llei 20/2021, de 28 de
desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat i resten regides per les presents bases,
corresponents a l’oferta d’estabilització de l’ocupació temporal de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, aprovades
per l’Alcaldia núm. 368/2022 en data 24.05.2022, publicades al  BOP de Lleida en data 30.05.2022 i  al
DOGC en data 27.05.2022.

Segona. Normativa aplicable
L’Acord de condicions generals que regeix aquesta convocatòria va ser aprovat per la Junta de Govern
Local del dia 07.11.2022 i publicat al BOP el dia 15.11.2022

Aquesta convocatòria es regeix per allò disposat a la normativa vigent en matèria de Funció Pública. En
concret, al Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de l’Estatut bàsic
de l’empleat públic, al Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei
de les entitats locals, al Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
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municipal i de règim local de Catalunya, a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local
i al Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del coneixement del català i l’aranès en els processos
de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya.

Tercera. Principis rectors
L’Ajuntament  de La Seu d’Urgell  garanteix que tots  els  processos  de selecció es regiran pels  principis
constitucionals d’igualtat, mèrit i capacitat, així com els de:

a) Publicitat i convocatòria de les bases.
b) Transparència.
c) Imparcialitat i professionalitat dels membres del tribunal.
d) Independència i discrecionalitat tècnica en l’actuació del tribunal.
e) Adequació entre el contingut dels processos selectius i les funcions o tasques a desenvolupar.
f) Agilitat, sense perjudici de l’objectivitat, en els processos de selecció.

Quarta. Característiques de la plaça
Les característiques de la plaça objecte de la convocatòria són les següents:

 Nombre de places: 1
 Codi convocatòria: S.200.04
 Règim: laboral fix.
 Denominació: Oficial de la brigada d’obres.
 Grup: C2.
 Jornada: completa
 Funcions generals:

Les funcions a realitzar per un oficial de la Brigada d’Obres són les relacionades amb el manteniment de la
via publica i els edificis en que el manteniment recau directament sobre l’Ajuntament, així com els treballs
relacionats amb el muntatge d’esdeveniments en que hi col·labora l’Ajuntament.

- Pel que fa a manteniment de la via publica, les funcions són les següents:

o Arranjament de paviments de voreres i calçades.

o Col·locació de nova senyalització i manteniment de l’existent.

o Obertura de cates per  l’arranjament de fuites tant de la xarxa d’aigua potable com de la xarxa de
clavegueram.

o Col·locació de mobiliari urbà com bancs, papereres, aparcabicicletes, etc.

- Pel que fa al manteniment d’edificis:

o Arranjament  de  revestiments  deteriorats  de  les  diferents  estàncies,  com  enrajolats  de  banys,
arrebossats de paraments de façana, etc.

o Obertura de regates en paraments per la localització i arranjament de possibles fuites.

o Localització i arranjament del material de cubrició de les cobertes (teules, pissarres, etc..)

o Col·locació de jocs infantils i elements esportius (porteries, cistelles de basquet, etc.)
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o Col·locació de nova senyalització i manteniment de l’existent..

- A part dels treballs propis del lloc de treball, un oficial primera de la Brigada d’Obres pot realitzar altres
funcions no relacionades amb l’àmbit  de la construcció, quan el  Servei  d’Obres Municipal  ho necessiti,
esdeveniments o actes:

o Transport  i  muntatge d’elements  de mobiliari  per  la  celebració  de actes  culturals,  com entarimats,
taules, cadires, etc..

 Puntualment  és necessari  el  muntatge de tarimes per  actuacions,  concerts,  i  esdeveniments varis:
tarimes, trasllat de mobiliari, escenaris, etc. per al desenvolupament de qualsevol tipus d’esdeveniment o
adequació d’espais

o Transport de mobles entre els diferents edificis municipals.

 Aquests treballs comporten un esforç físic important, donat que habitualment els elements a transportar
son voluminosos i pesats.

o Incidències de la via pública per inclemències meteorològiques.

 Feines de retirada de neu i d’escampada de sal de la via publica per facilitar la circulació dels vehicles i
persones.

- Conduir el vehicle assignat per al trasllat de material i maquinària necessària per al desenvolupament
dels treballs encomanats.

- Fer servir les eines manuals i mecàniques requerides pel desenvolupament dels treballs encomanats,
així com tenir cura del seu manteniment.

- Complimentar adequadament els documents acreditatius dels temps destinats a la realització del treball
i del material utilitzat.

- 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.

- I, en general, altres de caràcter similar que li siguin atribuïdes.

Les  funcions  no són determinants  i  excloents,  per  la qual  cosa es  considera qualsevol  altra funció de
caràcter similar que li sigui atribuïda.

Cinquena. Requisits dels aspirants
Per poder prendre part en el procés les persones aspirants hauran de complir, en la data de finalització del
termini  de  presentació  de  sol·licituds,  i  durant  el  desenvolupament  del  procés  selectiu,  els  següents
requisits:

a) Tenir la nacionalitat espanyola o trobar-se en algun dels supòsits previstos a l’article 57 del TREBEP.
Independentment de la seva nacionalitat, també podran ser admesos en aquesta convocatòria els cònjuges
dels espanyols i espanyoles i dels nacionals d’altres estats membres si no estan separats de dret. Així com
els i les descendents dels i de les cònjuges dels espanyols i espanyoles i dels nacionals d’altres estats
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membres de la Unió Europea, sempre que els cònjuges no estiguin separats de dret, si són menors de 21
anys o dependents.
Les  persones  aspirants  amb  nacionalitat  diferent  a  l’espanyola  hauran  de  demostrar  els  coneixements
suficients de castellà i català i es podrà exigir la superació de proves amb aquesta finalitat.
b) Tenir la capacitat funcional per al desenvolupament de les funcions corresponents.
c) Haver complert els 16 anys i no excedir l’edat màxima de jubilació o la que s’estableixi a les bases
específiques de la convocatòria, si fos el cas, d’acord amb la normativa específica d’aplicació.
d) No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de les Administracions Públiques o
òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats Autònomes, ni trobar-se en situació d’inhabilitació
absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial o per exercir funcions similars a
les que es desenvolupaven.
En el  cas de pertànyer a un altre estat, no trobar-se inhabilitats o en situació equivalent ni  haver estat
sotmesos a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu estat i en els mateixos termes, l’accés
a l’ocupació pública.
e) Estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent, o estar
en condició d’obtenir-lo en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds de participació.
En  el  cas  de  titulacions  expedides  a  l’estranger,  cal  aportar  l’homologació  corresponent  del  Ministeri
d’Educació, Cultura i Esports.
Si el títol procedeix d’un estat membre de la Unió Europea, s’ha de presentar el certificat acreditatiu del
reconeixement o d l’homologació del títol equivalent, de conformitat amb la Directiva 89/48/CEE, de 21 de
desembre de 1988, el Reial Decret 1837/2008 i altres normes de transposició i desplegament.
f) No tenir la condició de personal laboral fix en el mateix cos, escala o especialitat, en la mateixa escala,
subescala, classe o categoria de l’administració a que s’opta.
g) Acreditar coneixements de català equivalents al nivell B2 del marc europeu comú de referència (MECR)
segons estableix el Decret 161/2002, d’11 de juny.
Els aspirants que no acreditin estar en possessió del certificat de coneixements de llengua catalana del
nivell de suficiència de català B2 de la Secretaria de Política Lingüística o equivalent hauran de realitzar una
prova de coneixements amb contingut anàleg.
Sempre que sigui possible, la prova la farà una persona tècnica del Consorci de Normalització Lingüística.
Aquesta persona assistirà al tribunal amb veu i sense vot. Aquesta té caràcter obligatori i eliminatori i es
qualificarà d’apte o no apte. Les persones aspirants que no superin la prova de català quedaran exclosos de
la convocatòria.
Quedaran exemptes de fer la prova aquelles persones candidates que, en algun procés de selecció per a
l’accés a la condició de personal funcionari o laboral, en qualsevol Administració o entitat del sector públic
institucional, ja hagin superat una prova de coneixements de català de nivell equivalent o superior.
h) Acreditar coneixements superiors de castellà tant en l’expressió oral com en l’escrita.
Les  persones  aspirants  admeses  en  el  procés  selectiu  que  no  tinguin  la  nacionalitat  espanyola  han
d’acreditar uns coneixements superiors de la llengua castellana.
L’aspirant que no pugui acreditar documentalment que posseeix el nivell requerit s’haurà de sotmetre a les
proves de coneixements de castellà previstes a les presents bases. Quedaran exemptes de la realització de
l’exercici de llengua castellana les persones aspirants que n’acreditin el coneixement superior mitjançant
alguna de les tres opcions següents:
- Haver cursat la primària, la secundaria i el batxillerat, si s’escau, a Espanya.
- Diploma d’espanyol  d’acord amb el  RDL 1137/2002, de 31 d’octubre,  o equivalent,  o certificat  que
acrediti haver superat totes les proves requerides per a l’obtenció del mateix.
- Certificat d’aptitud en espanyol per a persones estrangeres expedit per escoles oficials d’idiomes.
i) No patir cap malaltia ni cap limitació física o psíquica que impedeixi el desenvolupament normal de les
funcions corresponents a la plaça convocada.
j) Estar en possessió del permís de conduir B

Sisena. Presentació de sol·licituds i llista d’admesos i exclosos
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6.1. Les persones interessades en prendre part en el procediment hauran de presentar una instància en la
qual hauran de fer constar que coneixen i accepten aquestes bases i reconeixen totes i cadascuna de les
condicions exigides.

Les  instàncies  hauran  de  presentar-se  per  la  seu  electrònica  de  l’Ajuntament  de  la  Seu  d’Urgell
(www.laseu.cat) i es podran presentar únicament de forma telemàtica a la seu electrònica de l’Ajuntament.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals, per aquesta convocatòria els terminis seran
del dia 1.10.2024 al 20.10.2024, ambdós inclosos. En ser el darrer dia inhàbil, passaran les actuacions al dia
següent hàbil. L’Ajuntament no acceptarà instàncies presentades abans de la data d’inici ni després de la
data final.

Les bases i la convocatòria es publicaran íntegrament en el BOP i DOGC. Els restants i successius anuncis
d’aquesta convocatòria es faran públics únicament en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.

6.2. A la instància s’adjuntarà:

a. Fotocòpia  del  Document  Nacional  d’Identitat  o  del  document  equivalent  dels  altres  països,  o  el
consentiment de la persona aspirant per tal que l’Ajuntament pugui comprovar que les dades que la persona
manifesta s’ajusten a la realitat.
b. Fotocòpia de la titulació d’accés requerida.
c. Currículum vitae en el qual s’incloguin les dades personals i de contacte.
d. Fotocòpia del document acreditatiu dels coneixements de nivell de català.
e. Fotocòpia del document acreditatiu dels coneixements de nivell de castellà.
f. Llistat ordenat de mèrits a tenir en compte a la fase de concurs, així com altres mèrits i circumstàncies
al·legades que hagin de ser valorades.
g. Fotocòpia dels certificats i títols acreditatius dels mèrits al·legats, tant personals com professionals.
h. Declaració responsable de complir totes i cadascuna de les condicions exigides en les bases d’aquesta
convocatòria,  sempre  referides  a  la  data  en  què  expira  el  termini  assenyalat  per  a  la  presentació
d’instàncies.
i. Permís B de conduir

6.3. Tota la documentació haurà de ser presentada de forma telemàtica. L’Ajuntament podrà requerir la
documentació original en cas de dubte per tal de garantir-ne la veracitat. En cas que es detecti falsedat en el
document la persona quedarà automàticament suspesa del procés.

6.4. Es computaran com a situacions assimilades al servei actiu, als efectes del còmput de serveis prestats,
els següents:

a. Les persones que hagin gaudit d’una excedència per cura de familiars d’acord amb l’article 89.4 del
TREBEP.
b. Les persones que hagin gaudit d’una excedència per raó de violència de gènere d’acord amb l’article
89.5 del TREBEP.
c. Les persones declarades en serveis especials d’acord amb l’article 87 del TREBEP.
d. El personal laboral declarat en excedència forçosa d’acord amb l’article 46.1 del TRET.

6.5. Amb la presentació de la sol·licitud, les persones aspirants:

a. Donen el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per
prendre part en aquesta convocatòria i per a la tramitació del procés selectiu, que seran incorporades al
fitxer de Recursos Humans, d’acord amb la normativa vigent.
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b. Donen  el  seu  consentiment  a  rebre  per  via  electrònica  les  comunicacions  que  puguin  derivar-se
d’aquest procés.

6.7. Els aspirants, en el moment de la presentació de la instància per participar en el procés selectiu, hauran
de presentar en format digital, la fitxa d’autoavaluació amb els mèrits aportats així com la documentació
acreditativa corresponent. Només s’han de fer constar els mèrits obtinguts fins a l’últim dia del període de
presentació d’instàncies.

6.8. El currículum vitae i la vida laboral no substitueixen les funcions de la fitxa d’autoavaluació aportada a
l’Annex de les presents bases.

6.9.  Els  certificats  o  titulacions  hauran  d’acreditar  que  s’han  obtingut  com  a  molt  tard  en  la  data  de
presentació de sol·licituds.

6.10.  Les  persones en situació  de discapacitat  seran admeses al  procés  de selecció  sense necessitat
d’acreditar  les  seves  condicions  psíquiques,  físiques  i  sensorials  abans  del  seu  començament,  sens
perjudici  que,  superat  el  procés  selectiu,  en  presentar  la  documentació  per  ser  nomenades,  hauran
d’acreditar, igual que la resta d’aspirants, la seva capacitat per desenvolupar les funcions i tasques dels llocs
que es convoquen.

Els aspirants amb discapacitat podran demanar en la sol·licitud de participació, l’adaptació o l’adequació de
temps i mitjans materials per a la realització de les proves i dels exercicis previstos en la convocatòria i el
motiu d’aquestes. Als efectes d’aquestes adaptacions es considerarà el que estableix l’article 7 del Decret
66/1999, de 9 de març, sobre l’accés a la funció pública de les persones amb discapacitat i dels equips de
valoració multiprofessional.

Els  aspirants  en  situació  de  discapacitat  que  sol·licitin  adaptacions,  hauran  de  presentar  un  dictamen
vinculant expedit per l’equip multiprofessional competent que determinarà, si fos el cas, l’adaptació del lloc o
llocs de treball sempre que aquesta no impliqui una modificació exorbitant en el context de l’organització o
sigui incompatible amb el desenvolupament de les funcions i tasques del lloc o llocs que es convoca.

6.11. Un cop finalitzat el termini de presentació d’instàncies la Junta de Govern Local aprovarà, la llista
provisional de les persones aspirants admeses i excloses al procés selectiu, amb expressió de la causa
d’exclusió.  En  la  mateixa  resolució  s’indicarà  la  composició  del  tribunal  i  el  lloc,  la  data  i  l’hora  del
començament de les proves de coneixement d’idiomes, si s’escau.

6.12. Aquesta llista provisional es publicarà a l’e-tauler de l’Ajuntament. Malgrat això, en aplicació del que
preveu el segon paràgraf de l’art. 78 del Reglament del personal al servei de les entitats locals, es podrà
substituir aquesta publicació per una notificació a tots els interessats.

6.13. Un cop publicada la llista provisional es concedirà un termini de 5 dies hàbils per a la presentació
d’esmenes i reclamacions, per esmenar el defecte o adjuntar el document que sigui preceptiu. Si en aquest
termini no hi hagués reclamacions, al·legacions o esmenes la llista passaria a ser definitiva i es publicarà a
l’e-tauler de l’Ajuntament.

Setena. Tribunal qualificador
7.1. El tribunal qualificador s’ajustarà al que disposa l’article 60 del TREBEP i al Reglament de Personal al
servei de les entitats locals, aprovats pel Decret 214/1990. La seva composició serà estricament tècnica,
ajustada als principis d’imparcialitat i professionalitat, seguint en la mesura del possible els criteris de paritat
entre dones i homes.
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7.2. El tribunal qualificador estarà constituït de la següent manera:

- President: un funcionari de carrera i/o personal laboral fix, personal de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.
- Dos vocals tècnics: funcionaris de carrera i/o personal laborals fix que podran ser o no personal del
mateix Ajuntament i que compliran en tot moment amb els requisits de professionalitat i imparcialitat.
- Secretari: un funcionari o personal laboral de l’Ajuntament, amb veu però sense vot.

Un dels vocals i el seu suplent ho serà a proposta de l’EAPC.

7.3. El tribunal no podrà constituir-se sense l’assistència d’almenys tres membres amb veu i vot, titulars o
suplents, ni podrà actuar sense la presència, com a mínim, del President i del Secretari. El Tribunal podrà
optar per reunir-se telemàticament sempre que es compleixin els requisits indicats a la base setena.

7.4.  El  tribunal pot  disposar la incorporació a les seves tasques d’assessors especialistes, els quals es
limitaran a l’exercici de les seves especialitats tècniques en base a les quals col·laboraran exclusivament
amb el tribunal. La seva funció se circumscriu a l’assessorament tècnic especialitzat, actuant amb veu però
sense vot. Els assessors hauran de guardar sigil i confidencialitat sobre les dades i assumptes sobre els
quals tinguin coneixement a conseqüència de la seva tasca assessora al tribunal.

7.5. L’abstenció i recusació dels i de les membres del tribunal s’ha d’ajustar al que preveuen els articles 23 i
24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

7.6.  El  tribunal  està  facultat  per  resoldre  els  dubtes  o  les  discrepàncies  que  s’originin  durant  el
desenvolupament del procés de selecció.

7.7. En cas d’empat, el vot del President serà de qualitat.

7.8.  El  tribunal  ordenarà  a  les  persones  aspirants  d’acord  amb  la  puntuació  declarada  en  la  fitxa
d’autoavaluació.

7.9. Una vegada es disposi d’aquest llistat ordenat, el tribunal comprovarà les puntuacions de les persones
aspirants.  La  comprovació  es  realitzarà  respecte  dels  documents  aportats  i  esmentats  a  la  fitxa
d’autoavaluació i/o les dades aportades pel  Servei  de Recursos Humans de l’Ajuntament  respecte dels
serveis prestats en aquesta administració. En cas d’empat es verificarà la informació per poder desfer-los en
funció dels criteris fixats a la base 9.2 de les presents bases.

7.10. El tribunal podrà exigir que els aspirants mostrin els documents originals. En aquest cas, els aspirants
hauran d’aportar-los a l’Ajuntament  en el  termini  màxim de 5 dies des del  requeriment  que es  faci  als
aspirants.

7.11. El tribunal podrà decidir no comprovar la puntuació dels aspirants que, segons la puntuació que han fet
constar a la fitxa d’autoavaluació, no tenen opcions de poder ser seleccionats.

7.12. Una vegada realitzada la comprovació, el tribunal fixarà la llista provisional de puntuacions, ordenant
de major a menor les sol·licituds i indicant el resultat d’aplicar els criteris de desempat, quan hagi estat
necessari. En aquest llistat, les persones aspirants amb puntuació idèntica sortiran al mateix lloc.

7.13. El llistat es publicarà a l’e-Tauler de la seu electrònica de l’Ajuntament i no es farà cap notificació
personal als aspirants.
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7.14. Les persones aspirants podran formular al·legacions en un termini de 5 dies hàbils a comptar des del
dia següent a la data de publicació de la llista i aportar els documents justificatius dels mèrits que s’hagin fet
constar  a la fitxa d’autoavaluació.  No podran incloure nous mèrits que no s’hagin fet  constar  a la fitxa
d’autoavaluació.

7.15.  El  tribunal  analitzarà  les  al·legacions,  les  resoldrà  justificadament,  fixarà  el  llistat  definitiu  de
puntuacions i farà la proposta de nomenament o contractació a l’òrgan competent. L’acta es publicarà a
l’e-Tauler de la seu electrònica de l’Ajuntament.

Vuitena. Procés selectiu
8.1. La forma de selecció serà la de concurs de mèrits, que es regirà segons els criteris generals establerts
a  l’acord  sobre  els  processos  d’estabilització  de  l’Ajuntament  de  la  Seu  d’Urgell  i  allò  disposat  a  les
Disposicions  Addicionals  6ª  i  8ª  de la  Llei  20/2021, de 28 de desembre,  de mesures  urgents  per  a  la
reducció de la temporalitat en l’ocupació pública.

8.2. Les persones aspirants que no acreditin un coneixement de català i castellà segons allò disposat a la
base 5ª hauran de realitzar les proves de coneixements de llengües que es detallen a continuació:

a. Prova de coneixements de català.
S’ajustarà a les disposicions del  Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del  coneixement del
català  i  l’aranès  en  els  processos  de  selecció  de  personal  i  de  provisió  de  llocs  de  treball  de  les
administracions públiques de Catalunya.
La prova de llengua catalana es qualificarà com a apte o no apte, essent, per tant, de caràcter eliminatori, i
el fet de no superar-la suposarà l’exclusió del procés selectiu.
Les  persones  aspirants  que  estiguin  en  possessió  del  certificat  acreditatiu  corresponent  o  els  seus
equivalents resten exempts de portar a terme aquesta prova.
b. Prova de coneixements de castellà.
Consistirà en la realització d’una prova en què es comprovarà que les persones aspirants posseeixen un
nivell  adient  de comprensió  i  expressió oral  i  escrita  d’aquesta llengua,  en tot  cas  ajustat  al  contingut
funcional del lloc de treball a desenvolupar.
La prova de llengua castellana es qualificarà com a apte o no apte, essent, per tant, de caràcter eliminatori, i
el fet de no superar-la suposarà l’exclusió del procés selectiu.
Les  persones  aspirants  que  estiguin  en  possessió  del  certificat  acreditatiu  corresponent  o  els  seus
equivalents resten exempts de portar a terme aquesta prova.

8.3. L’acreditació i valoració dels mèrits es realitzarà d’acord amb els següents paràmetres:

a. El  límit  temporal  per  valorar  l’experiència  professional  serà  la  data  de  finalització  del  termini  de
presentació de sol·licituds de participació.
b. Només  es  valoraran  els  mèrits  citats  a  la  fitxa  d’autoavaluació  aportada  durant  el  període  de
presentació  d’instàncies  i  que es  pugui  verificar  amb la  documentació  acreditativa  presentada dins  del
mateix termini.
c. L’experiència professional es computa per mesos complets.
d. Els serveis prestats a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell  s’hauran d’acreditar mitjançant el certificat de
serveis prestats. El certificat no s’haurà d’aportar amb la instància i s’incorporarà d’ofici a la documentació
de cada aspirant, si aquest ho fa constar a la fitxa d’autoavaluació.
e. Els serveis prestats a d’altres Administracions públiques s’acreditaran mitjançant certificat de serveis
prestats amb el model de l’Annex I del Reial Decret 1461/82. No s’acceptaran els acreditats amb algun altre
model de certificat.
f. L’acreditació de la formació es realitzarà mitjançant  fotocòpia  dels  corresponents  títols  o certificats
emesos per les institucions formadores corresponents, que hauran d’incloure la identificació de la persona
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titular, les hores de durada o crèdits equivalents, la temàtica, la data d’emissió, la indicació sobre si és un
certificat d’aprofitament o assistència, i l’organisme emissor.
g. Els mèrits obtinguts a l’estranger s’han d’acreditar mitjançant certificats traduïts oficialment a qualsevol
de les dues llengües oficials a Catalunya.

8.4. La puntuació del concurs de mèrits serà d’un màxim de 10 punts, que es distribuiran d’acord amb els
criteris següents:

8.4.1. Experiència professional.

L’experiència professional tindrà una valoració màxima de 6 punts, segons es detalla:

a. L’experiència  en  la  plaça  convocada  o  equivalent,  com a  funcionari  interí,  laboral  temporal,  o  en
adscripcions o assignacions temporals a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i/o a qualsevol ens públic que en
depèn es valorarà amb 0,10 punts per cada mes de serveis prestats.
b. L’experiència en altres llocs del mateix grup o subgrup de classificació, però no en la realització de
feines anàlogues, com a funcionari interí, laboral temporal, o en adscripcions o assignacions temporals a
l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i/o a qualsevol ens públic que en depèn es valorarà amb 0,0705 punts per
cada mes de serveis prestats.
c. L’experiència en llocs de treball  realitzant  tasques anàlogues a les de la plaça convocada, com a
funcionari interí  o laboral temporal, en altres administracions locals o en organismes o societats que en
depenguin es valorarà amb 0,033 punts per cada mes de serveis prestats.

8.4.1.2. Per a valorar l’experiència professional es seguiran els criteris següents:

a. Es comptabilitzarà com a mes un període ininterromput de 30 dies, independentment de la jornada de
treball, i no es tindran en compte les fraccions inferiors excepte quan s’apliquin els criteris de desempat.
b. En aquells casos de reducció de jornada per guarda legal o cura directa d’un familiar fins al segon grau
de consanguinitat o afinitat, aquests períodes es computaran com a jornada sencera, sempre que quedin
acreditats.

8.4.2. Formació.

Els mèrits acadèmics es valoraran amb un màxim de 4 punts, seguint els criteris següents:

a. Titulacions. Es valorarà la formació reglada superior, addicional, del mateix nivell que dona accés al
subgrup  de  la  plaça  convocada  i  relacionada  directament  amb el  lloc  de  treball,  (per  exemple;  cicles
formatius de grau mitjà, FPI o equivalent) amb 0,05 punts per títol.
b. Es valoraran amb 0,08 punts per hora de formació acreditada:
i. Formacions relacionades amb el lloc de treball a ocupar.
ii. Formacions transversals, com per exemple en igualtat, organització o treball en equip, entre d’altres.
iii. Cursos relacionats amb el lloc de treball i les tasques a desenvolupar, sempre que siguin expedits per
l’administració  pública i/o empreses  privades,  i  sempre que aquests  cursos  hagin  estat  contractats  per
l’Ajuntament de la Seu d’Urgell o una altra administració.
No es valoraran els certificats on no s’especifiquin les hores de formació.
c. Nivell de català superior a l’exigit: s’atorgaran 0,25 punts per nivell.
d. Formació ACTIC: s’atorgaran 0,50 punts per nivell.

8.4.3. Altres mèrits.
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Es valorarà amb 0,50 punts haver superat un concurs-oposició de la categoria convocada a l’Ajuntament de
la Seu d’Urgell sense haver obtingut plaça en propietat.

Novena. Llista de persones aprovades i presentació de documents
9.1. La puntuació definitiva del procés selectiu serà el resultat de la puntuació obtinguda en la valoració dels
mèrits.

9.2. En cas d’empat, l’ordre de les persones aspirants s’establirà seguint els següents criteris:

1. Segons l’experiència total acreditada:
a. Major experiència a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i a la plaça convocada.
b. Major experiència a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i en altres llocs de treball del mateix grup que el de
la plaça convocada.
c. Major experiència en altres entitats locals i a la plaça convocada.
2. Major  nombre  de  dies  d’experiència  professional  en  la  plaça  convocada  o  equivalent,  prestats  a
l’Ajuntament de la Seu d’Urgell o en qualsevol ens públic integrat d’aquest.
3. La persona aspirant de major edat.

9.3.  Un  cop  finalitzada  la  qualificació  de  les  persones  aspirants  es  publicarà  la  relació  de  persones
aprovades per ordre de puntuació final.

9.4. L’aspirant que resulti seleccionat haurà de presentar davant de la Secretaria General de l’Ajuntament,
dins del termini de 20 dies naturals des de que es faci pública la proposta d’aspirant a la plaça objecte
d’aquesta convocatòria i abans de ser contractat com a laboral fix, el certificat mèdic acreditatiu de complir
les condicions físiques o psíquiques específiques per a l’exercici de les funcions pròpies del lloc de treball al
que es  fa  referència  així  com original  o  còpia  compulsada  de tots  els  documents  requerits  a  la  base
cinquena d’aquesta convocatòria.

9.5. Si l’aspirant seleccionat no signa el contracte o no aporta la referida documentació durant el termini
previst, es procedirà al nomenament del següent aspirant de la llista de puntuacions finals, respecte el qual
serà aplicable el mateix termini que a l’anterior; i així successivament per ordre de prelació d’acord amb les
puntuacions finals.

Desena. Període de pràctiques
10.1. Formarà part del procés selectiu la superació d’un període de pràctiques amb caràcter eliminatori, que
tindrà la durada prevista en l’Estatut dels Treballadors.

10.2.  A la  finalització  del  període  de  pràctiques  s’emetrà  informe  d’avaluació  per  part  de  la  persona
responsable de fer el seguiment de la persona nomenada. La qualificació d’aquest període serà apte o no
apte. En cas dels aspirants declarats no aptes per resolució motivada de l’Alcaldia amb tràmit d’audiència
previ, perdran en conseqüència tots els drets a ser contractats.

10.3. El període de pràctiques es suprimirà en el cas que la persona aspirant hagi ocupat durant un termini
superior  als  dos  mesos  com  a  període  de  pràctiques  una  plaça  equivalent  a  la  de  l’objecte  de  la
convocatòria i a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.

10.4. Durant el període de pràctiques el personal haurà d’assistir als cursos de formació que l’Ajuntament
pugui organitzar.

10.5. Els aspirants que hagin superat aquest període seran contractats en règim laboral fix. Els que no
l’hagin superat perdran tots els drets a ser contractats.
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Onzena. Creació i funcionament de la borsa de treball
11.1. Borsa de treball genèrica tindrà el funcionament que es descriu a continuació:

Les persones aspirants a les vacants convocades i que no obtinguin plaça passaran a formar part d’una
borsa de treball  de caràcter  extraordinari  per  ordre de puntuació.  Aquesta borsa funcionarà dins de la
jerarquia de borses i serà la que prevalgui per sobre del a resta de borses existents.

En cas d’empat entre els aspirants que s’incorporaran a la borsa, l’ordre s’establirà seguint els criteris de
desempat establerts en la base 9.2 de les presents bases.

11.2. Borsa de treball específica:

La finalitat d’aquesta borsa és excepcional, atenent l’esperit de la Llei 20/2021. Així, l’objecte de la borsa és
proveir aquelles places que han estat cobertes inicialment en propietat i respecte de les quals l’aspirant
seleccionat durant el  període de prova o mentre duri el  pla d’estabilització passi  a una situació que no
impliqui reserva de plaça. En aquest cas, l’Ajuntament podrà recórrer a la borsa de laborals fix per tal de
proveir la plaça que es generi com a conseqüència de la plaça que hagi tornat a quedar vacant.

La borsa de treball creada a partir d’aquest procés selectiu serà vigent fins al dia 31 d’octubre de 2024.

Les persones aspirants que passin a formar part de la borsa de treball podran ser cridades per l’Ajuntament
d’acord amb l’ordre rigorós de qualificació per al seu nomenament d’acord amb allò disposat a l’article 10 del
TREBEP, sempre i quan es trobin disponibles i reuneixin la resta de requisits en la data prevista per a l’inici
de la interinitat, i procedeixi legalment conforme a la normativa vigent del moment.

11.3. La pertinència a la borsa de treball  no implica, per si mateixa, cap mena de dret al nomenament.
Únicament es garanteix que quan l’Ajuntament consideri necessària la cobertura urgent d’una plaça s’apliqui
el procediment establert en aquestes bases.

11.4 L’Ajuntament intentarà comunicar-se un màxim de tres vegades amb la persona aspirant mitjançant
mitjans telemàtics: trucada telefònica, videotrucada, correu electrònic, SMS, etc. Entre cada intent hauran de
passar com a mínim 3 hores.

Si la persona no respongués en un termini màxim de tres dies hàbils, aquesta passaria a ocupar el darrer
lloc de la borsa de treball i l’Ajuntament iniciaria les comunicacions amb el o la següent aspirant de la borsa.
Tots els intents de comunicació per part de l’Ajuntament quedaran registrats a l’expedient pertinent.

11.5. Si la persona cridada respongués a la comunicació iniciada per l’Ajuntament, aquest li atorgaria un
període màxim de dos dies hàbils per manifestar la seva conformitat o renúncia al nomenament.

11.6. La permanència de les persones a aquesta borsa resta supeditada a la disponibilitat per cobrir les
vacants que es presentin. S’exceptuen d’aquest supòsit les renúncies per causa justificada. Es consideren
causes justificades aquelles sobrevingudes i no voluntàries com malalties, part o compliment d’un deure
inexcusable  de  caràcter  públic  o  personal,  entre  d’altres.  Aquestes  situacions  s’hauran  de  justificar
documentalment.

11.7. Les persones que acumulin dues renúncies corresponents a dues ofertes de treball per alguna causa
diferent a les citades anteriorment, o siguin sancionades per la incoació d’un procediment disciplinari, seran
eliminades de la borsa.
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11.8. Si el responsable del servei on s’adscrigui la persona integrant de la borsa prèviament nomenada emet
un informe negatiu, relatiu a la manca de capacitat manifestada per un rendiment insuficient que impedeixi
realitzar amb eficàcia les funcions atribuïdes al lloc de treball, en donarà trasllat a Recursos Humans, i
s’articularà  el  procediment  contradictori  corresponent,  el  qual  podrà comportar  l’expulsió  de la  persona
aspirant de la borsa, tot informant, si s’escau, la representació del personal.

Dotzena. Incompatibilitats
12.1. Serà aplicable a les persones proposades el règim d’incompatibilitat al sector públic, en compliment
dels quals en el moment del nomenament, hauran d’aportar una declaració de les activitats que realitza,
sol·licitant la compatibilitat en el seu cas, o exercir l’opció prevista a l’article 337 del Decret 214/90, de 30 de
juliol,  pel  qual  s’aprova el  Reglament  de Personal  al  servei  de les entitats  locals, així  com la resta de
disposicions aplicables.

12.2.  Pel  que  fa  a  la  determinació  i  adscripció  al  lloc  de  treball,  règim d’horari  i  jornada,  la  persona
nomenada s’atindrà als acords i resolucions que adoptin els òrgans corresponents de l’Ajuntament.

Tretzena. Incidències i recursos
13.1. Contra la convocatòria i les presents bases, que exhaureixen la via administrativa, es podrà interposar
per part de les persones interessades recurs potestatiu de reposició en el termini d’un mes davant el mateix
òrgan que les hagi aprovat, d’acord amb l’article 123 de la Llei  39/2015, d’1 d’octubre, de procediment
administratiu  comú  de  les  administracions  públiques.  En  cas  de  no  interposar  el  recurs  potestatiu  de
reposició es podrà interposar directament recurs contenciós administratiu, segons l’article abans esmentat i
el 45 i següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa,
davant el Jutjat contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la publicació
al Butlletí Oficial de la Província de Lleida.

13.2. Els actes qualificats del tribunal qualificador podran ser recorreguts en alçada davant la presidència de
la corporació o de l’autoritat en qui hagi delegat en el termini d’un mes des que s’hagin publicat.

13.3. Els actes de tràmit del tribunal qualificador no podran ser objecte de recurs, sense perjudici que es
puguin interposar reclamacions quan es tracti d’esmenar possibles errors materials en la confecció de la
llista d’aprovats, errors en la transcripció de publicacions, errors aritmètics en les qualificacions o errors
observables a simple vista. Aquests errors també podran ser corregits d’ofici pel tribunal.

13.4. El Tribunal està facultat per resoldre els dubtes o discrepàncies que sorgeixin referents a aquestes
bases i al desenvolupament del procés selectiu, i per prendre els acords necessaris pel seu bon ordre i
desenvolupament.

13.5. En allò no previst en aquestes bases serà d’aplicació el que disposen la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim
local que va ser aprovat per Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, el Reial Decret Legislatiu 5/2015,
de 30 d’octubre, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, el Text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya que va ser aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril,  el  Reglament  de  personal  al  servei  de  les  entitats  locals  que  va  ser  aprovat  per  decret  de  la
Generalitat  de  Catalunya  214/1990,  de  30  de  juliol,  la  Llei  39/2015,  de  1  d’octubre,  de  procediment
administratiu comú de les Administracions Públiques, i la resta de les disposicions vigents en la matèria.

Catorzena. Clàusula de protecció de dades de caràcter general
14.1. L’Ajuntament de la Seu d’Urgell  tractarà les dades personals de les persones sol·licitants i  de les
persones seleccionades en aquest  procés selectiu,  amb la finalitat  de gestionar  la seva sol·licitud i  les
actuacions objecte d’aquesta convocatòria, i es sotmet a les obligacions previstes en el Reglament europeu
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2016/679, de 27 d’abril, General de Protecció de Dades (RGPD) i la seva adaptació a l’ordenament jurídic
espanyol a través de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia
dels drets digitals, i la resta de normativa complementària. En concret es preveu el tractament de dades de
contacte i acadèmics de les persones que participen en l’execució i seguiment dels objectius establerts en
aquestes bases.

14.2. L’Ajuntament de la Seu d’Urgell realitzarà les tasques necessàries perquè s’acompleixin els principis i
deures establerts en la normativa vigent  sobre la matèria, per garantir  que no hi  ha risc per als drets i
llibertats dels sol·licitants i dels seleccionats. Aquestes actuacions han d’incloure especialment la garantia de
transparència, en compliment dels articles 13 i 14 del RGPD, amb la informació detallada per la corporació.

14.3.  Per  a  qualsevol  consulta  o  queixa  relacionades  amb  el  tractament  de  les  dades  personals,  els
sol·licitants  tenen el  dret de contactar  amb el  delegat de protecció de dades a través de la bústia que
l’Ajuntament de la Seu d’Urgell posa a la seva disposició: dpd@aj-laseu.cat

14.4. Les dades que les persones seleccionades han facilitat, un cop finalitzat el motiu que n’ha originat la
recollida, es conserven seguint les instruccions de gestió documental i d’arxiu de l’Ajuntament. Les dades
que les persones sol·licitants han facilitat es conserven durant un màxim de 3 anys a partir de la presentació
de la sol·licitud.

14.5.  Les persones aspirants  i  les persones seleccionades poden exercir  els  drets d’accés, rectificació,
supressió, limitació, portabilitat o oposició al tractament de les seves dades, en els termes previstos a la
legislació vigent, a través de la seu electrònica de l’Ajuntament.

14.6. Les persones seleccionades tenen l’obligació de respectar la confidencialitat de tota la informació i les
dades de caràcter personal que, per qualsevol mitjà, els arribin com a conseqüència de la seva estada a
l’Ajuntament, i no desvelar-les ni reproduir-les de cap manera a fora de l’Ajuntament. Les dades esmentades
poden referir-se tant a empleats públics, com a usuaris o ciutadans i, en general, a totes aquelles terceres
persones que de forma directa o indirecta es posin en contacte amb l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.

14.7. Les persones seleccionades tenen l’obligació de complir amb les polítiques de seguretat, protecció de
dades i ús dels sistemes d’informació vigents a l’Ajuntament, així com qualsevol instrucció que, en aquest
sentit, se’ls faciliti. A més, han de respectar la confidencialitat de qualsevol fet que hagin observat o que el
personal de l’Ajuntament els hagi fet arribar en relació amb el servei o el personal esmentat.

ANNEX
Fitxa d’autoavaluació de mèrits (l’autobaremació té la consideració de declaració responsable. La falsedat
en les dades d’autobaremació determina l’exclusió del procés i la consideració de no haver-hi participat, a
més de les actuacions legals que derivin de la falsedat en les dades) *

1. Dades personals

Nom i cognoms DNI

2. Dades de la plaça objecte de la convocatòria

Identificació de la plaça
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Denominació: Oficial brigada d’obres

Grup: C2

Naturalesa: Laboral fix

3. Experiència professional

NÚM. DE MESOS

Mesos  de  servei  o  de  treball  prestat  en  la  plaça  objecte  de  la
convocatòria o equivalent, com a funcionari interí, laboral temporal, o en
adscripcions o assignacions temporals a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell
i/o a qualsevol ens públic que en depèn.

Mesos de servei o de treball prestat en altres llocs de treball en el mateix
grup  o  subgrup  de  classificació,  però  no  en  l’exercici  de  funcions
anàlogues, com a funcionari interí, laboral temporal, o en adscripcions o
assignacions temporals a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i/o a qualsevol
ens públic que en depèn.

Mesos  de  servei  o  de  treball  prestat  en  la  realització  de  tasques
anàlogues a les de la plaça convocada, com a funcionari interí o laboral
temporal,  en  qualsevol  altra  administració  local  o  en  organismes  o
societats que depenguin d’aquesta.

4. Formació
Es valorarà aquella formació reglada que tingui relació directa amb el lloc de treball a ocupar, diferent de la
que dona accés a la plaça convocada:

Formació reglada Sí / No

Titulació en Cicle Formatiu de Grau Mitjà

Formació Professional (FPI)

Altres equivalents:

Formació no reglada
NOM DE L’ACCIÓ FORMATIVA HORES ORGANISME FORMADOR (CAL INDICAR EL

RÈGIM JURÍDIC DE L’ORGANISME)
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Coneixements de català Sí / No

Certificat de nivell superior de català 

Formació ACTIC Sí / No

Nivell 1 – Certificat bàsic ACTIC

Nivell 2 – Certificat mitjà ACTIC

Nivell 3 – Certificat avançat ACTIC

5. Altres mèrits

Sí / No

Ha superat un procés selectiu de concurs-oposició per a l’accés a una
plaça de la categoria de la plaça objecte de al convocatòria sense haver
obtingut plaça en propietat?

Bases reguladores del procés selectiu d’una plaça d’oficial de manteniment - pintor, mitjançant el sistema de
concurs, corresponents a l’oferta pública d’estabilització de l’ocupació temporal de l’ajuntament de la Seu
d’Urgell.

Primera. Objecte i justificació
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L’objecte  d’aquestes  bases  és  regular  la  selecció,  mitjançant  convocatòria pública i  amb el  sistema de
concurs de mèrits, d’una plaça d’oficial de manteniment - pintor, classificada a la plantilla de personal de
l’Ajuntament de La Seu d’Urgell, subgrup C2, en règim laboral.

Aquesta plaça es troba subjecta al procés excepcional d’estabilització regulat per la Llei 20/2021, de 28 de
desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat i resten regides per les presents bases,
corresponents a l’oferta d’estabilització de l’ocupació temporal de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, aprovades
per l’Alcaldia núm. 368/2022 en data 24.05.2022, publicades al  BOP de Lleida en data 30.05.2022 i  al
DOGC en data 27.05.2022.

Segona. Normativa aplicable
L’Acord de condicions generals que regeix aquesta convocatòria va ser aprovat per la Junta de Govern
Local del dia 07.11.2022 i publicat al BOP el dia 15.11.2022

Aquesta convocatòria es regeix per allò disposat a la normativa vigent en matèria de Funció Pública. En
concret, al Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de l’Estatut bàsic
de l’empleat públic, al Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei
de les entitats locals, al 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, a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local
i al Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del coneixement del català i l’aranès en els processos
de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya.

Tercera. Principis rectors
L’Ajuntament  de La Seu d’Urgell  garanteix que tots  els  processos  de selecció es regiran pels  principis
constitucionals d’igualtat, mèrit i capacitat, així com els de:

a) Publicitat i convocatòria de les bases.
b) Transparència.
c) Imparcialitat i professionalitat dels membres del tribunal.
d) Independència i discrecionalitat tècnica en l’actuació del tribunal.
e) Adequació entre el contingut dels processos selectius i les funcions o tasques a desenvolupar.
f) Agilitat, sense perjudici de l’objectivitat, en els processos de selecció.

Quarta. Característiques de la plaça
Les característiques de la plaça objecte de la convocatòria són les següents:

 Nombre de places: 1
 Codi convocatòria: S.200.07
 Règim: laboral fix.
 Denominació: Oficial de manteniment - pintor
 Grup: C2.
 Jornada: completa
 Funcions generals:

Les funcions a realitzar per l’oficial de manteniment - pintor són les relacionades amb el manteniment de la
via publica i els edificis en que el manteniment recau directament sobre l’Ajuntament,

- Pel que fa a manteniment de la via publica, les funcions són les següents:

o Controlar i realitzar les tasques de pintura de la senyalització horitzontal del municipi.
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o Controlar i realitzar les tasques de pintura de la senyalització vertical del municipi. Fer manteniment de
la senyalització vertical in situ deteriorada.

o Controlar el bon estat del mobiliari urbà per tal de reparar els desperfectes de pintura detectats, bancs,
pivots, papereres, Betc.

o Controlar el bon estat de baranes i altre mobiliari urbà per tal de reparar els desperfectes de pintura
detectats.

o Eliminació de pintades i grafitis de la via pública.

o Realitzar, sempre que sigui necessari, treballs complementaris no propis de la seva especialitat que
permetin el correcte desenvolupament de les seves funcions.

- Pel que fa al manteniment d’edificis, les funcions són les següents:

o Realitzar els treballs vinculats al revestiment de parets i façanes amb pintura, dels edificis, equipaments
i dependències municipals.

o Realitzar  les tasques necessàries per  a la preparació de les superfícies a pintar  (tapar  forats amb
masilla, polir, etc.).

o Controlar el bon estat de baranes per tal de reparar els desperfectes de pintura detectats.

- Conduir el vehicle assignat per al trasllat de material i maquinària necessària per al desenvolupament
dels treballs encomanats.

- Fer servir les eines manuals i mecàniques requerides pel desenvolupament dels treballs encomanats,
així com tenir cura del seu manteniment.

- Complimentar adequadament els documents acreditatius dels temps destinats a la realització del treball
i del material utilitzat.

- 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.

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

Les  funcions  no són determinants  i  excloents,  per  la qual  cosa es  considera qualsevol  altra funció de
caràcter similar que li sigui atribuïda.

Cinquena. Requisits dels aspirants
Per poder prendre part en el procés les persones aspirants hauran de complir, en la data de finalització del
termini  de  presentació  de  sol·licituds,  i  durant  el  desenvolupament  del  procés  selectiu,  els  següents
requisits:

a) Tenir la nacionalitat espanyola o trobar-se en algun dels supòsits previstos a l’article 57 del TREBEP.
Independentment de la seva nacionalitat, també podran ser admesos en aquesta convocatòria els cònjuges
dels espanyols i espanyoles i dels nacionals d’altres estats membres si no estan separats de dret. Així com
els i les descendents dels i de les cònjuges dels espanyols i espanyoles i dels nacionals d’altres estats
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membres de la Unió Europea, sempre que els cònjuges no estiguin separats de dret, si són menors de 21
anys o dependents.
Les  persones  aspirants  amb  nacionalitat  diferent  a  l’espanyola  hauran  de  demostrar  els  coneixements
suficients de castellà i català i es podrà exigir la superació de proves amb aquesta finalitat.
b) Tenir la capacitat funcional per al desenvolupament de les funcions corresponents.
c) Haver complert els 16 anys i no excedir l’edat màxima de jubilació o la que s’estableixi a les bases
específiques de la convocatòria, si fos el cas, d’acord amb la normativa específica d’aplicació.
d) No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de les Administracions Públiques o
òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats Autònomes, ni trobar-se en situació d’inhabilitació
absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial o per exercir funcions similars a
les que es desenvolupaven.
En el  cas de pertànyer a un altre estat, no trobar-se inhabilitats o en situació equivalent ni  haver estat
sotmesos a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu estat i en els mateixos termes, l’accés
a l’ocupació pública.
e) Estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent, o estar
en condició d’obtenir-lo en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds de participació.
En  el  cas  de  titulacions  expedides  a  l’estranger,  cal  aportar  l’homologació  corresponent  del  Ministeri
d’Educació, Cultura i Esports.
Si el títol procedeix d’un estat membre de la Unió Europea, s’ha de presentar el certificat acreditatiu del
reconeixement o d l’homologació del títol equivalent, de conformitat amb la Directiva 89/48/CEE, de 21 de
desembre de 1988, el Reial Decret 1837/2008 i altres normes de transposició i desplegament.
f) No tenir la condició de personal laboral fix en el mateix cos, escala o especialitat, en la mateixa escala,
subescala, classe o categoria de l’administració a que s’opta.
g) Acreditar coneixements de català equivalents al nivell B2 del marc europeu comú de referència (MECR)
segons estableix el Decret 161/2002, d’11 de juny.
Els aspirants que no acreditin estar en possessió del certificat de coneixements de llengua catalana del
nivell de suficiència de català B2 de la Secretaria de Política Lingüística o equivalent hauran de realitzar una
prova de coneixements amb contingut anàleg.
Sempre que sigui possible, la prova la farà una persona tècnica del Consorci de Normalització Lingüística.
Aquesta persona assistirà al tribunal amb veu i sense vot. Aquesta té caràcter obligatori i eliminatori i es
qualificarà d’apte o no apte. Les persones aspirants que no superin la prova de català quedaran exclosos de
la convocatòria.
Quedaran exemptes de fer la prova aquelles persones candidates que, en algun procés de selecció per a
l’accés a la condició de personal funcionari o laboral, en qualsevol Administració o entitat del sector públic
institucional, ja hagin superat una prova de coneixements de català de nivell equivalent o superior.
h) Acreditar coneixements superiors de castellà tant en l’expressió oral com en l’escrita.
Les  persones  aspirants  admeses  en  el  procés  selectiu  que  no  tinguin  la  nacionalitat  espanyola  han
d’acreditar uns coneixements superiors de la llengua castellana.
L’aspirant que no pugui acreditar documentalment que posseeix el nivell requerit s’haurà de sotmetre a les
proves de coneixements de castellà previstes a les presents bases. Quedaran exemptes de la realització de
l’exercici de llengua castellana les persones aspirants que n’acreditin el coneixement superior mitjançant
alguna de les tres opcions següents:
- Haver cursat la primària, la secundaria i el batxillerat, si s’escau, a Espanya.
- Diploma d’espanyol  d’acord amb el  RDL 1137/2002, de 31 d’octubre,  o equivalent,  o certificat  que
acrediti haver superat totes les proves requerides per a l’obtenció del mateix.
- Certificat d’aptitud en espanyol per a persones estrangeres expedit per escoles oficials d’idiomes.
i) No patir cap malaltia ni cap limitació física o psíquica que impedeixi el desenvolupament normal de les
funcions corresponents a la plaça convocada.
j) Estar en possessió del permís de conduir B

Sisena. Presentació de sol·licituds i llista d’admesos i exclosos
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6.1. Les persones interessades en prendre part en el procediment hauran de presentar una instància en la
qual hauran de fer constar que coneixen i accepten aquestes bases i reconeixen totes i cadascuna de les
condicions exigides.

Les  instàncies  hauran  de  presentar-se  per  la  seu  electrònica  de  l’Ajuntament  de  la  Seu  d’Urgell
(www.laseu.cat) i es podran presentar únicament de forma telemàtica a la seu electrònica de l’Ajuntament.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals, per aquesta convocatòria els terminis seran
del dia 1.02.2024 al 20.02.2024, ambdós inclosos. L’Ajuntament no acceptarà instàncies presentades abans
de la data d’inici ni després de la data final.

Les bases i la convocatòria es publicaran íntegrament en el BOP i DOGC. Els restants i successius anuncis
d’aquesta convocatòria es faran públics únicament en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.

6.2. A la instància s’adjuntarà:

a. Fotocòpia  del  Document  Nacional  d’Identitat  o  del  document  equivalent  dels  altres  països,  o  el
consentiment de la persona aspirant per tal que l’Ajuntament pugui comprovar que les dades que la persona
manifesta s’ajusten a la realitat.
b. Fotocòpia de la titulació d’accés requerida.
c. Currículum vitae en el qual s’incloguin les dades personals i de contacte.
d. Fotocòpia del document acreditatiu dels coneixements de nivell de català.
e. Fotocòpia del document acreditatiu dels coneixements de nivell de castellà.
f. Llistat ordenat de mèrits a tenir en compte a la fase de concurs, així com altres mèrits i circumstàncies
al·legades que hagin de ser valorades.
g. Fotocòpia dels certificats i títols acreditatius dels mèrits al·legats, tant personals com professionals.
h. Declaració responsable de complir totes i cadascuna de les condicions exigides en les bases d’aquesta
convocatòria,  sempre  referides  a  la  data  en  què  expira  el  termini  assenyalat  per  a  la  presentació
d’instàncies.
i. Permís B de conduir

6.3. Tota la documentació haurà de ser presentada de forma telemàtica. L’Ajuntament podrà requerir la
documentació original en cas de dubte per tal de garantir-ne la veracitat. En cas que es detecti falsedat en el
document la persona quedarà automàticament suspesa del procés.

6.4. Es computaran com a situacions assimilades al servei actiu, als efectes del còmput de serveis prestats,
els següents:

a. Les persones que hagin gaudit d’una excedència per cura de familiars d’acord amb l’article 89.4 del
TREBEP.
b. Les persones que hagin gaudit d’una excedència per raó de violència de gènere d’acord amb l’article
89.5 del TREBEP.
c. Les persones declarades en serveis especials d’acord amb l’article 87 del TREBEP.
d. El personal laboral declarat en excedència forçosa d’acord amb l’article 46.1 del TRET.

6.5. Amb la presentació de la sol·licitud, les persones aspirants:

a. Donen el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per
prendre part en aquesta convocatòria i per a la tramitació del procés selectiu, que seran incorporades al
fitxer de Recursos Humans, d’acord amb la normativa vigent.
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b. Donen  el  seu  consentiment  a  rebre  per  via  electrònica  les  comunicacions  que  puguin  derivar-se
d’aquest procés.

6.6. Els aspirants, en el moment de la presentació de la instància per participar en el procés selectiu, hauran
de presentar en format digital, la fitxa d’autoavaluació amb els mèrits aportats així com la documentació
acreditativa corresponent. Només s’han de fer constar els mèrits obtinguts fins a l’últim dia del període de
presentació d’instàncies.

6.7. El currículum vitae i la vida laboral no substitueixen les funcions de la fitxa d’autoavaluació aportada a
l’Annex de les presents bases.

6.8.  Els  certificats  o  titulacions  hauran  d’acreditar  que  s’han  obtingut  com  a  molt  tard  en  la  data  de
presentació de sol·licituds.

6.9.  Les  persones  en  situació  de  discapacitat  seran  admeses  al  procés  de  selecció  sense  necessitat
d’acreditar  les  seves  condicions  psíquiques,  físiques  i  sensorials  abans  del  seu  començament,  sens
perjudici  que,  superat  el  procés  selectiu,  en  presentar  la  documentació  per  ser  nomenades,  hauran
d’acreditar, igual que la resta d’aspirants, la seva capacitat per desenvolupar les funcions i tasques dels llocs
que es convoquen.

Els aspirants amb discapacitat podran demanar en la sol·licitud de participació, l’adaptació o l’adequació de
temps i mitjans materials per a la realització de les proves i dels exercicis previstos en la convocatòria i el
motiu d’aquestes. Als efectes d’aquestes adaptacions es considerarà el que estableix l’article 7 del Decret
66/1999, de 9 de març, sobre l’accés a la funció pública de les persones amb discapacitat i dels equips de
valoració multiprofessional.

Els  aspirants  en  situació  de  discapacitat  que  sol·licitin  adaptacions,  hauran  de  presentar  un  dictamen
vinculant expedit per l’equip multiprofessional competent que determinarà, si fos el cas, l’adaptació del lloc o
llocs de treball sempre que aquesta no impliqui una modificació exorbitant en el context de l’organització o
sigui incompatible amb el desenvolupament de les funcions i tasques del lloc o llocs que es convoca.

6.10. Un cop finalitzat el termini de presentació d’instàncies la Junta de Govern Local aprovarà, la llista
provisional de les persones aspirants admeses i excloses al procés selectiu, amb expressió de la causa
d’exclusió.  En  la  mateixa  resolució  s’indicarà  la  composició  del  tribunal  i  el  lloc,  la  data  i  l’hora  del
començament de les proves de coneixement d’idiomes, si s’escau.

6.11. Aquesta llista provisional es publicarà a l’e-tauler de l’Ajuntament. Malgrat això, en aplicació del que
preveu el segon paràgraf de l’art. 78 del Reglament del personal al servei de les entitats locals, es podrà
substituir aquesta publicació per una notificació a tots els interessats.

6.12. Un cop publicada la llista provisional es concedirà un termini de 5 dies hàbils per a la presentació
d’esmenes i reclamacions, per esmenar el defecte o adjuntar el document que sigui preceptiu. Si en aquest
termini no hi hagués reclamacions, al·legacions o esmenes la llista passaria a ser definitiva i es publicarà a
l’e-tauler de l’Ajuntament.

Setena. Tribunal qualificador
7.1. El tribunal qualificador s’ajustarà al que disposa l’article 60 del TREBEP i al Reglament de Personal al
servei de les entitats locals, aprovats pel Decret 214/1990. La seva composició serà estricament tècnica,
ajustada als principis d’imparcialitat i professionalitat, seguint en la mesura del possible els criteris de paritat
entre dones i homes.
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7.2. El tribunal qualificador estarà constituït de la següent manera:

- President: un funcionari de carrera i/o personal laboral fix, personal de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.
- Dos vocals tècnics: funcionaris de carrera i/o personal laborals fix que podran ser o no personal del
mateix Ajuntament i que compliran en tot moment amb els requisits de professionalitat i imparcialitat.
- Secretari: un funcionari o personal laboral de l’Ajuntament, amb veu però sense vot.

Un dels vocals i el seu suplent ho serà a proposta de l’EAPC.

7.3. El tribunal no podrà constituir-se sense l’assistència d’almenys tres membres amb veu i vot, titulars o
suplents, ni podrà actuar sense la presència, com a mínim, del President i del Secretari. El Tribunal podrà
optar per reunir-se telemàticament sempre que es compleixin els requisits indicats a la base setena.

7.4.  El  tribunal pot  disposar la incorporació a les seves tasques d’assessors especialistes, els quals es
limitaran a l’exercici de les seves especialitats tècniques en base a les quals col·laboraran exclusivament
amb el tribunal. La seva funció se circumscriu a l’assessorament tècnic especialitzat, actuant amb veu però
sense vot. Els assessors hauran de guardar sigil i confidencialitat sobre les dades i assumptes sobre els
quals tinguin coneixement a conseqüència de la seva tasca assessora al tribunal.

7.5. L’abstenció i recusació dels i de les membres del tribunal s’ha d’ajustar al que preveuen els articles 23 i
24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

7.6.  El  tribunal  està  facultat  per  resoldre  els  dubtes  o  les  discrepàncies  que  s’originin  durant  el
desenvolupament del procés de selecció.

7.7. En cas d’empat, el vot del President serà de qualitat.

7.8.  El  tribunal  ordenarà  a  les  persones  aspirants  d’acord  amb  la  puntuació  declarada  en  la  fitxa
d’autoavaluació.

7.9. Una vegada es disposi d’aquest llistat ordenat, el tribunal comprovarà les puntuacions de les persones
aspirants.  La  comprovació  es  realitzarà  respecte  dels  documents  aportats  i  esmentats  a  la  fitxa
d’autoavaluació i/o les dades aportades pel  Servei  de Recursos Humans de l’Ajuntament  respecte dels
serveis prestats en aquesta administració. En cas d’empat es verificarà la informació per poder desfer-los en
funció dels criteris fixats a la base 9.2 de les presents bases.

7.10. El tribunal podrà exigir que els aspirants mostrin els documents originals. En aquest cas, els aspirants
hauran d’aportar-los a l’Ajuntament  en el  termini  màxim de 5 dies des del  requeriment  que es  faci  als
aspirants.

7.11. El tribunal podrà decidir no comprovar la puntuació dels aspirants que, segons la puntuació que han fet
constar a la fitxa d’autoavaluació, no tenen opcions de poder ser seleccionats.

7.12. Una vegada realitzada la comprovació, el tribunal fixarà la llista provisional de puntuacions, ordenant
de major a menor les sol·licituds i indicant el resultat d’aplicar els criteris de desempat, quan hagi estat
necessari. En aquest llistat, les persones aspirants amb puntuació idèntica sortiran al mateix lloc.

7.13. El llistat es publicarà a l’e-Tauler de la seu electrònica de l’Ajuntament i no es farà cap notificació
personal als aspirants.
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7.14. Les persones aspirants podran formular al·legacions en un termini de 5 dies hàbils a comptar des del
dia següent a la data de publicació de la llista i aportar els documents justificatius dels mèrits que s’hagin fet
constar  a la fitxa d’autoavaluació.  No podran incloure nous mèrits que no s’hagin fet  constar  a la fitxa
d’autoavaluació.

7.15.  El  tribunal  analitzarà  les  al·legacions,  les  resoldrà  justificadament,  fixarà  el  llistat  definitiu  de
puntuacions i farà la proposta de nomenament o contractació a l’òrgan competent. L’acta es publicarà a
l’e-Tauler de la seu electrònica de l’Ajuntament.

Vuitena. Procés selectiu
8.1. La forma de selecció serà la de concurs de mèrits, que es regirà segons els criteris generals establerts
a  l’acord  sobre  els  processos  d’estabilització  de  l’Ajuntament  de  la  Seu  d’Urgell  i  allò  disposat  a  les
Disposicions  Addicionals  6ª  i  8ª  de la  Llei  20/2021, de 28 de desembre,  de mesures  urgents  per  a  la
reducció de la temporalitat en l’ocupació pública.

8.2. Les persones aspirants que no acreditin un coneixement de català i castellà segons allò disposat a la
base 5ª hauran de realitzar les proves de coneixements de llengües que es detallen a continuació:

a. Prova de coneixements de català.
S’ajustarà a les disposicions del  Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del  coneixement del
català  i  l’aranès  en  els  processos  de  selecció  de  personal  i  de  provisió  de  llocs  de  treball  de  les
administracions públiques de Catalunya.
La prova de llengua catalana es qualificarà com a apte o no apte, essent, per tant, de caràcter eliminatori, i
el fet de no superar-la suposarà l’exclusió del procés selectiu.
Les  persones  aspirants  que  estiguin  en  possessió  del  certificat  acreditatiu  corresponent  o  els  seus
equivalents resten exempts de portar a terme aquesta prova.
b. Prova de coneixements de castellà.
Consistirà en la realització d’una prova en què es comprovarà que les persones aspirants posseeixen un
nivell  adient  de comprensió  i  expressió oral  i  escrita  d’aquesta llengua,  en tot  cas  ajustat  al  contingut
funcional del lloc de treball a desenvolupar.
La prova de llengua castellana es qualificarà com a apte o no apte, essent, per tant, de caràcter eliminatori, i
el fet de no superar-la suposarà l’exclusió del procés selectiu.
Les  persones  aspirants  que  estiguin  en  possessió  del  certificat  acreditatiu  corresponent  o  els  seus
equivalents resten exempts de portar a terme aquesta prova.

8.3. L’acreditació i valoració dels mèrits es realitzarà d’acord amb els següents paràmetres:

a. El  límit  temporal  per  valorar  l’experiència  professional  serà  la  data  de  finalització  del  termini  de
presentació de sol·licituds de participació.
b. Només  es  valoraran  els  mèrits  citats  a  la  fitxa  d’autoavaluació  aportada  durant  el  període  de
presentació  d’instàncies  i  que es  pugui  verificar  amb la  documentació  acreditativa  presentada dins  del
mateix termini.
c. L’experiència professional es computa per mesos complets.
d. Els serveis prestats a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell  s’hauran d’acreditar mitjançant el certificat de
serveis prestats. El certificat no s’haurà d’aportar amb la instància i s’incorporarà d’ofici a la documentació
de cada aspirant, si aquest ho fa constar a la fitxa d’autoavaluació.
e. Els serveis prestats a d’altres Administracions públiques s’acreditaran mitjançant certificat de serveis
prestats amb el model de l’Annex I del Reial Decret 1461/82. No s’acceptaran els acreditats amb algun altre
model de certificat.
f. L’acreditació de la formació es realitzarà mitjançant  fotocòpia  dels  corresponents  títols  o certificats
emesos per les institucions formadores corresponents, que hauran d’incloure la identificació de la persona
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titular, les hores de durada o crèdits equivalents, la temàtica, la data d’emissió, la indicació sobre si és un
certificat d’aprofitament o assistència, i l’organisme emissor.
g. Els mèrits obtinguts a l’estranger s’han d’acreditar mitjançant certificats traduïts oficialment a qualsevol
de les dues llengües oficials a Catalunya.

8.4. La puntuació del concurs de mèrits serà d’un màxim de 10 punts, que es distribuiran d’acord amb els
criteris següents:

8.4.1. Experiència professional.

L’experiència professional tindrà una valoració màxima de 6 punts, segons es detalla:

a. L’experiència  en  la  plaça  convocada  o  equivalent,  com a  funcionari  interí,  laboral  temporal,  o  en
adscripcions o assignacions temporals a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i/o a qualsevol ens públic que en
depèn es valorarà amb 0,10 punts per cada mes de serveis prestats.
b. L’experiència en altres llocs del mateix grup o subgrup de classificació, però no en la realització de
feines anàlogues, com a funcionari interí, laboral temporal, o en adscripcions o assignacions temporals a
l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i/o a qualsevol ens públic que en depèn es valorarà amb 0,0705 punts per
cada mes de serveis prestats.
c. L’experiència en llocs de treball  realitzant  tasques anàlogues a les de la plaça convocada, com a
funcionari interí  o laboral temporal, en altres administracions locals o en organismes o societats que en
depenguin es valorarà amb 0,033 punts per cada mes de serveis prestats.

8.4.1.2. Per a valorar l’experiència professional es seguiran els criteris següents:

a. Es comptabilitzarà com a mes un període ininterromput de 30 dies, independentment de la jornada de
treball, i no es tindran en compte les fraccions inferiors excepte quan s’apliquin els criteris de desempat.
b. En aquells casos de reducció de jornada per guarda legal o cura directa d’un familiar fins al segon grau
de consanguinitat o afinitat, aquests períodes es computaran com a jornada sencera, sempre que quedin
acreditats.

8.4.2. Formació.

Els mèrits acadèmics es valoraran amb un màxim de 4 punts, seguint els criteris següents:

a. Titulacions. Es valorarà la formació reglada superior, addicional, del mateix nivell que dona accés al
subgrup  de  la  plaça  convocada  i  relacionada  directament  amb el  lloc  de  treball,  (per  exemple;  cicles
formatius de grau mitjà, FPI o equivalent) amb 0,05 punts per títol.
b. Es valoraran amb 0,08 punts per hora de formació acreditada:
i. Formacions relacionades amb el lloc de treball a ocupar.
ii. Formacions transversals, com per exemple en igualtat, organització o treball en equip, entre d’altres.
iii. Cursos relacionats amb el lloc de treball i les tasques a desenvolupar, sempre que siguin expedits per
l’administració  pública i/o empreses  privades,  i  sempre que aquests  cursos  hagin  estat  contractats  per
l’Ajuntament de la Seu d’Urgell o una altra administració.
No es valoraran els certificats on no s’especifiquin les hores de formació.
c. Nivell de català superior a l’exigit: s’atorgaran 0,25 punts per nivell.
d. Formació ACTIC: s’atorgaran 0,50 punts per nivell.

8.4.3. Altres mèrits.
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Es valorarà amb 0,50 punts haver superat un concurs-oposició de la categoria convocada a l’Ajuntament de
la Seu d’Urgell sense haver obtingut plaça en propietat.

Novena. Llista de persones aprovades i presentació de documents
9.1. La puntuació definitiva del procés selectiu serà el resultat de la puntuació obtinguda en la valoració dels
mèrits.

9.2. En cas d’empat, l’ordre de les persones aspirants s’establirà seguint els següents criteris:

1. Segons l’experiència total acreditada:
a. Major experiència a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i a la plaça convocada.
b. Major experiència a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i en altres llocs de treball del mateix grup que el de
la plaça convocada.
c. Major experiència en altres entitats locals i a la plaça convocada.
2. Major  nombre  de  dies  d’experiència  professional  en  la  plaça  convocada  o  equivalent,  prestats  a
l’Ajuntament de la Seu d’Urgell o en qualsevol ens públic integrat d’aquest.
3. La persona aspirant de major edat.

9.3.  Un  cop  finalitzada  la  qualificació  de  les  persones  aspirants  es  publicarà  la  relació  de  persones
aprovades per ordre de puntuació final.

9.4. L’aspirant que resulti seleccionat haurà de presentar davant de la Secretaria General de l’Ajuntament,
dins del termini de 20 dies naturals des de que es faci pública la proposta d’aspirant a la plaça objecte
d’aquesta convocatòria i abans de ser contractat com a laboral fix, el certificat mèdic acreditatiu de complir
les condicions físiques o psíquiques específiques per a l’exercici de les funcions pròpies del lloc de treball al
que es  fa  referència  així  com original  o  còpia  compulsada  de tots  els  documents  requerits  a  la  base
cinquena d’aquesta convocatòria.

9.5. Si l’aspirant seleccionat no signa el contracte o no aporta la referida documentació durant el termini
previst, es procedirà al nomenament del següent aspirant de la llista de puntuacions finals, respecte el qual
serà aplicable el mateix termini que a l’anterior; i així successivament per ordre de prelació d’acord amb les
puntuacions finals.

Desena. Període de pràctiques
10.1. Formarà part del procés selectiu la superació d’un període de pràctiques amb caràcter eliminatori, que
tindrà la durada prevista en l’Estatut dels Treballadors.

10.2.  A la  finalització  del  període  de  pràctiques  s’emetrà  informe  d’avaluació  per  part  de  la  persona
responsable de fer el seguiment de la persona nomenada. La qualificació d’aquest període serà apte o no
apte. En cas dels aspirants declarats no aptes per resolució motivada de l’Alcaldia amb tràmit d’audiència
previ, perdran en conseqüència tots els drets a ser contractats.

10.3. El període de pràctiques es suprimirà en el cas que la persona aspirant hagi ocupat durant un termini
superior  als  dos  mesos  com  a  període  de  pràctiques  una  plaça  equivalent  a  la  de  l’objecte  de  la
convocatòria i a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.

10.4. Durant el període de pràctiques el personal haurà d’assistir als cursos de formació que l’Ajuntament
pugui organitzar.

10.5. Els aspirants que hagin superat aquest període seran contractats en règim laboral fix. Els que no
l’hagin superat perdran tots els drets a ser contractats.
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Onzena. Creació i funcionament de la borsa de treball
11.1. Borsa de treball genèrica tindrà el funcionament que es descriu a continuació:

Les persones aspirants a les vacants convocades i que no obtinguin plaça passaran a formar part d’una
borsa de treball  de caràcter  extraordinari  per  ordre de puntuació.  Aquesta borsa funcionarà dins de la
jerarquia de borses i serà la que prevalgui per sobre del a resta de borses existents.

En cas d’empat entre els aspirants que s’incorporaran a la borsa, l’ordre s’establirà seguint els criteris de
desempat establerts en la base 9.2 de les presents bases.

11.2. Borsa de treball específica:

La finalitat d’aquesta borsa és excepcional, atenent l’esperit de la Llei 20/2021. Així, l’objecte de la borsa és
proveir aquelles places que han estat cobertes inicialment en propietat i respecte de les quals l’aspirant
seleccionat durant el  període de prova o mentre duri el  pla d’estabilització passi  a una situació que no
impliqui reserva de plaça. En aquest cas, l’Ajuntament podrà recórrer a la borsa de laborals fix per tal de
proveir la plaça que es generi com a conseqüència de la plaça que hagi tornat a quedar vacant.

La borsa de treball creada a partir d’aquest procés selectiu serà vigent fins al dia 31 d’octubre de 2024.

Les persones aspirants que passin a formar part de la borsa de treball podran ser cridades per l’Ajuntament
d’acord amb l’ordre rigorós de qualificació per al seu nomenament d’acord amb allò disposat a l’article 10 del
TREBEP, sempre i quan es trobin disponibles i reuneixin la resta de requisits en la data prevista per a l’inici
de la interinitat, i procedeixi legalment conforme a la normativa vigent del moment.

11.3. La pertinència a la borsa de treball  no implica, per si mateixa, cap mena de dret al nomenament.
Únicament es garanteix que quan l’Ajuntament consideri necessària la cobertura urgent d’una plaça s’apliqui
el procediment establert en aquestes bases.

11.4 L’Ajuntament intentarà comunicar-se un màxim de tres vegades amb la persona aspirant mitjançant
mitjans telemàtics: trucada telefònica, videotrucada, correu electrònic, SMS, etc. Entre cada intent hauran de
passar com a mínim 3 hores.

Si la persona no respongués en un termini màxim de tres dies hàbils, aquesta passaria a ocupar el darrer
lloc de la borsa de treball i l’Ajuntament iniciaria les comunicacions amb el o la següent aspirant de la borsa.
Tots els intents de comunicació per part de l’Ajuntament quedaran registrats a l’expedient pertinent.

11.5. Si la persona cridada respongués a la comunicació iniciada per l’Ajuntament, aquest li atorgaria un
període màxim de dos dies hàbils per manifestar la seva conformitat o renúncia al nomenament.

11.6. La permanència de les persones a aquesta borsa resta supeditada a la disponibilitat per cobrir les
vacants que es presentin. S’exceptuen d’aquest supòsit les renúncies per causa justificada. Es consideren
causes justificades aquelles sobrevingudes i no voluntàries com malalties, part o compliment d’un deure
inexcusable  de  caràcter  públic  o  personal,  entre  d’altres.  Aquestes  situacions  s’hauran  de  justificar
documentalment.

11.7. Les persones que acumulin dues renúncies corresponents a dues ofertes de treball per alguna causa
diferent a les citades anteriorment, o siguin sancionades per la incoació d’un procediment disciplinari, seran
eliminades de la borsa.
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11.8. Si el responsable del servei on s’adscrigui la persona integrant de la borsa prèviament nomenada emet
un informe negatiu, relatiu a la manca de capacitat manifestada per un rendiment insuficient que impedeixi
realitzar amb eficàcia les funcions atribuïdes al lloc de treball, en donarà trasllat a Recursos Humans, i
s’articularà  el  procediment  contradictori  corresponent,  el  qual  podrà comportar  l’expulsió  de la  persona
aspirant de la borsa, tot informant, si s’escau, la representació del personal.

Dotzena. Incompatibilitats
12.1. Serà aplicable a les persones proposades el règim d’incompatibilitat al sector públic, en compliment
dels quals en el moment del nomenament, hauran d’aportar una declaració de les activitats que realitza,
sol·licitant la compatibilitat en el seu cas, o exercir l’opció prevista a l’article 337 del Decret 214/90, de 30 de
juliol,  pel  qual  s’aprova el  Reglament  de Personal  al  servei  de les entitats  locals, així  com la resta de
disposicions aplicables.

12.2.  Pel  que  fa  a  la  determinació  i  adscripció  al  lloc  de  treball,  règim d’horari  i  jornada,  la  persona
nomenada s’atindrà als acords i resolucions que adoptin els òrgans corresponents de l’Ajuntament.

Tretzena. Incidències i recursos
13.1. Contra la convocatòria i les presents bases, que exhaureixen la via administrativa, es podrà interposar
per part de les persones interessades recurs potestatiu de reposició en el termini d’un mes davant el mateix
òrgan que les hagi aprovat, d’acord amb l’article 123 de la Llei  39/2015, d’1 d’octubre, de procediment
administratiu  comú  de  les  administracions  públiques.  En  cas  de  no  interposar  el  recurs  potestatiu  de
reposició es podrà interposar directament recurs contenciós administratiu, segons l’article abans esmentat i
el 45 i següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa,
davant el Jutjat contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la publicació
al Butlletí Oficial de la Província de Lleida.

13.2. Els actes qualificats del tribunal qualificador podran ser recorreguts en alçada davant la presidència de
la corporació o de l’autoritat en qui hagi delegat en el termini d’un mes des que s’hagin publicat.

13.3. Els actes de tràmit del tribunal qualificador no podran ser objecte de recurs, sense perjudici que es
puguin interposar reclamacions quan es tracti d’esmenar possibles errors materials en la confecció de la
llista d’aprovats, errors en la transcripció de publicacions, errors aritmètics en les qualificacions o errors
observables a simple vista. Aquests errors també podran ser corregits d’ofici pel tribunal.

13.4. El Tribunal està facultat per resoldre els dubtes o discrepàncies que sorgeixin referents a aquestes
bases i al desenvolupament del procés selectiu, i per prendre els acords necessaris pel seu bon ordre i
desenvolupament.

13.5. En allò no previst en aquestes bases serà d’aplicació el que disposen la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim
local que va ser aprovat per Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, el Reial Decret Legislatiu 5/2015,
de 30 d’octubre, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, el Text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya que va ser aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril,  el  Reglament  de  personal  al  servei  de  les  entitats  locals  que  va  ser  aprovat  per  decret  de  la
Generalitat  de  Catalunya  214/1990,  de  30  de  juliol,  la  Llei  39/2015,  de  1  d’octubre,  de  procediment
administratiu comú de les Administracions Públiques, i la resta de les disposicions vigents en la matèria.

Catorzena. Clàusula de protecció de dades de caràcter general
14.1. L’Ajuntament de la Seu d’Urgell  tractarà les dades personals de les persones sol·licitants i  de les
persones seleccionades en aquest  procés selectiu,  amb la finalitat  de gestionar  la seva sol·licitud i  les
actuacions objecte d’aquesta convocatòria, i es sotmet a les obligacions previstes en el Reglament europeu
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2016/679, de 27 d’abril, General de Protecció de Dades (RGPD) i la seva adaptació a l’ordenament jurídic
espanyol a través de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia
dels drets digitals, i la resta de normativa complementària. En concret es preveu el tractament de dades de
contacte i acadèmics de les persones que participen en l’execució i seguiment dels objectius establerts en
aquestes bases.

14.2. L’Ajuntament de la Seu d’Urgell realitzarà les tasques necessàries perquè s’acompleixin els principis i
deures establerts en la normativa vigent  sobre la matèria, per garantir  que no hi  ha risc per als drets i
llibertats dels sol·licitants i dels seleccionats. Aquestes actuacions han d’incloure especialment la garantia de
transparència, en compliment dels articles 13 i 14 del RGPD, amb la informació detallada per la corporació.

14.3.  Per  a  qualsevol  consulta  o  queixa  relacionades  amb  el  tractament  de  les  dades  personals,  els
sol·licitants  tenen el  dret de contactar  amb el  delegat de protecció de dades a través de la bústia que
l’Ajuntament de la Seu d’Urgell posa a la seva disposició: dpd@aj-laseu.cat

14.4. Les dades que les persones seleccionades han facilitat, un cop finalitzat el motiu que n’ha originat la
recollida, es conserven seguint les instruccions de gestió documental i d’arxiu de l’Ajuntament. Les dades
que les persones sol·licitants han facilitat es conserven durant un màxim de 3 anys a partir de la presentació
de la sol·licitud.

14.5.  Les persones aspirants  i  les persones seleccionades poden exercir  els  drets d’accés, rectificació,
supressió, limitació, portabilitat o oposició al tractament de les seves dades, en els termes previstos a la
legislació vigent, a través de la seu electrònica de l’Ajuntament.

14.6. Les persones seleccionades tenen l’obligació de respectar la confidencialitat de tota la informació i les
dades de caràcter personal que, per qualsevol mitjà, els arribin com a conseqüència de la seva estada a
l’Ajuntament, i no desvelar-les ni reproduir-les de cap manera a fora de l’Ajuntament. Les dades esmentades
poden referir-se tant a empleats públics, com a usuaris o ciutadans i, en general, a totes aquelles terceres
persones que de forma directa o indirecta es posin en contacte amb l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.

14.7. Les persones seleccionades tenen l’obligació de complir amb les polítiques de seguretat, protecció de
dades i ús dels sistemes d’informació vigents a l’Ajuntament, així com qualsevol instrucció que, en aquest
sentit, se’ls faciliti. A més, han de respectar la confidencialitat de qualsevol fet que hagin observat o que el
personal de l’Ajuntament els hagi fet arribar en relació amb el servei o el personal esmentat.

ANNEX
Fitxa d’autoavaluació de mèrits (l’autobaremació té la consideració de declaració responsable. La falsedat
en les dades d’autobaremació determina l’exclusió del procés i la consideració de no haver-hi participat, a
més de les actuacions legals que derivin de la falsedat en les dades) *

1. Dades personals

Nom i cognoms DNI

2. Dades de la plaça objecte de la convocatòria

Identificació de la plaça
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Denominació: Oficial manteniment - pintor

Grup: C2

Naturalesa: Laboral fix

3. Experiència professional

NÚM. DE MESOS

Mesos  de  servei  o  de  treball  prestat  en  la  plaça  objecte  de  la
convocatòria o equivalent, com a funcionari interí, laboral temporal, o en
adscripcions o assignacions temporals a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell
i/o a qualsevol ens públic que en depèn.

Mesos de servei o de treball prestat en altres llocs de treball en el mateix
grup  o  subgrup  de  classificació,  però  no  en  l’exercici  de  funcions
anàlogues, com a funcionari interí, laboral temporal, o en adscripcions o
assignacions temporals a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i/o a qualsevol
ens públic que en depèn.

Mesos  de  servei  o  de  treball  prestat  en  la  realització  de  tasques
anàlogues a les de la plaça convocada, com a funcionari interí o laboral
temporal,  en  qualsevol  altra  administració  local  o  en  organismes  o
societats que depenguin d’aquesta.

4. Formació
Es valorarà aquella formació reglada que tingui relació directa amb el lloc de treball a ocupar, diferent de la
que dona accés a la plaça convocada:

Formació reglada Sí / No

Titulació en Cicle Formatiu de Grau Mitjà

Formació Professional (FPI)

Altres equivalents:

Formació no reglada
NOM DE L’ACCIÓ FORMATIVA HORES ORGANISME FORMADOR (CAL INDICAR EL

RÈGIM JURÍDIC DE L’ORGANISME)
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Coneixements de català Sí / No

Certificat de nivell superior de català 

Formació ACTIC Sí / No

Nivell 1 – Certificat bàsic ACTIC

Nivell 2 – Certificat mitjà ACTIC

Nivell 3 – Certificat avançat ACTIC

5. Altres mèrits

Sí / No

Ha superat un procés selectiu de concurs-oposició per a l’accés a una
plaça de la categoria de la plaça objecte de al convocatòria sense haver
obtingut plaça en propietat?

Bases reguladores del procés selectiu d’una plaça d’operari de la brigada d’obres, mitjançant el sistema de
concurs, corresponents a l’oferta pública d’estabilització de l’ocupació temporal de l’ajuntament de la Seu
d’Urgell.

Primera. Objecte i justificació
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L’objecte  d’aquestes  bases  és  regular  la  selecció,  mitjançant  convocatòria pública i  amb el  sistema de
concurs de mèrits, d’una plaça d’operari de la brigada d’obres, classificada a la plantilla de personal de
l’Ajuntament de La Seu d’Urgell, subgrup E, en règim laboral.

Aquesta plaça es troba subjecta al procés excepcional d’estabilització regulat per la Llei 20/2021, de 28 de
desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat i resten regides per les presents bases,
corresponents a l’oferta d’estabilització de l’ocupació temporal de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, aprovades
per l’Alcaldia núm. 368/2022 en data 24.05.2022, publicades al  BOP de Lleida en data 30.05.2022 i  al
DOGC en data 27.05.2022.

Segona. Normativa aplicable
L’Acord de condicions generals que regeix aquesta convocatòria va ser aprovat per la Junta de Govern
Local del dia 07.11.2022 i publicat al BOP el dia 15.11.2022

Aquesta convocatòria es regeix per allò disposat a la normativa vigent en matèria de Funció Pública. En
concret, al Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de l’Estatut bàsic
de l’empleat públic, al Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei
de les entitats locals, al 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, a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local
i al Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del coneixement del català i l’aranès en els processos
de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya.

Tercera. Principis rectors
L’Ajuntament  de La Seu d’Urgell  garanteix que tots  els  processos  de selecció es regiran pels  principis
constitucionals d’igualtat, mèrit i capacitat, així com els de:

a) Publicitat i convocatòria de les bases.
b) Transparència.
c) Imparcialitat i professionalitat dels membres del tribunal.
d) Independència i discrecionalitat tècnica en l’actuació del tribunal.
e) Adequació entre el contingut dels processos selectius i les funcions o tasques a desenvolupar.
f) Agilitat, sense perjudici de l’objectivitat, en els processos de selecció.

Quarta. Característiques de la plaça
Les característiques de la plaça objecte de la convocatòria són les següents:

 Nombre de places: 1
 Codi convocatòria: S.200.03
 Règim: laboral fix.
 Denominació: Operari de la brigada d’obres.
 Grup: E.
 Jornada: completa
 Funcions generals:

Les funcions a realitzar per un operari de la brigada d’obres són les relacionades amb el manteniment de la
via publica i els edificis en que el manteniment recau directament sobre l’Ajuntament, així com els treballs
relacionats amb el muntatge d’esdeveniments en que hi col·labora l’Ajuntament.

- Pel que fa a manteniment de la via publica, les funcions són les següents:

 Ajudes a l’oficial en l’arranjament de paviments de voreres i calçades.
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 Col·locació de nova senyalització i manteniment de l’existent.

 Ajudes a l’oficial en la obertura de cates per l’arranjament de fuites tant de la xarxa d’aigua potable com
de la xarxa de clavegueram.

 Col·locació de mobiliari urbà com bancs, papereres, aparcabicicletes, etc.

- Pel que fa al manteniment d’edificis, les funcions són les següents:

 Ajudes a l’oficial en l’arranjament de revestiments deteriorats de les diferents estàncies, com enrajolats
de banys, arrebossats de paraments de façana, etc.

 Obertura de regates en paraments per la localització i arranjament de possibles fuites.

 Localització i arranjament del material de cubrició de les cobertes (teules, pissarres, etc..)

 Col·locació de jocs infantils i elements esportius (porteries, cistelles de basquet, etc.)

 Col·locació de nova senyalització i manteniment de l’existent.

- A part dels treballs propis del lloc de treball, un oficial de serveis múltiples de la Brigada d’Obres pot
realitzar altres tasques no relacionades amb l’àmbit de la construcció, quan el Servei d’Obres Municipal ho
necessiti, esdeveniments o actes:

o Transport  i  muntatge d’elements  de mobiliari  per  la  celebració  de actes  culturals,  com entarimats,
taules, cadires, etc..

 Puntualment  és necessari  el  muntatge de tarimes per  actuacions,  concerts,  i  esdeveniments varis:
tarimes, trasllat de mobiliari, escenaris, etc. per al desenvolupament de qualsevol tipus d’esdeveniment o
adequació d’espais

o Transport de mobles entre els diferents edificis municipals.

 Aquests treballs comporten un esforç físic important, donat que habitualment els elements a transportar
son voluminosos i pesats.

o Incidències de la via pública per inclemències meteorològiques.

 Feines de retirada de neu i d’escampada de sal de la via publica per facilitar la circulació dels vehicles i
persones.

- Fer servir les eines manuals i mecàniques requerides pel desenvolupament dels treballs encomanats,
així com tenir cura del seu manteniment.

- Complimentar adequadament els documents acreditatius dels temps destinats a la realització del treball
i del material utilitzat.

- 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.
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- I, en general qualsevol altra funció de caràcter similar que li sigui atribuïda.

Les  funcions  no són determinants  i  excloents,  per  la qual  cosa es  considera qualsevol  altra funció de
caràcter similar que li sigui atribuïda.

Cinquena. Requisits dels aspirants
Per poder prendre part en el procés les persones aspirants hauran de complir, en la data de finalització del
termini  de  presentació  de  sol·licituds,  i  durant  el  desenvolupament  del  procés  selectiu,  els  següents
requisits:

a) Tenir la nacionalitat espanyola o trobar-se en algun dels supòsits previstos a l’article 57 del TREBEP.
Independentment de la seva nacionalitat, també podran ser admesos en aquesta convocatòria els cònjuges
dels espanyols i espanyoles i dels nacionals d’altres estats membres si no estan separats de dret. Així com
els i les descendents dels i de les cònjuges dels espanyols i espanyoles i dels nacionals d’altres estats
membres de la Unió Europea, sempre que els cònjuges no estiguin separats de dret, si són menors de 21
anys o dependents.
Les  persones  aspirants  amb  nacionalitat  diferent  a  l’espanyola  hauran  de  demostrar  els  coneixements
suficients de castellà i català i es podrà exigir la superació de proves amb aquesta finalitat.
b) Tenir la capacitat funcional per al desenvolupament de les funcions corresponents.
c) Haver complert els 16 anys i no excedir l’edat màxima de jubilació o la que s’estableixi a les bases
específiques de la convocatòria, si fos el cas, d’acord amb la normativa específica d’aplicació.
d) No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de les Administracions Públiques o
òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats Autònomes, ni trobar-se en situació d’inhabilitació
absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial o per exercir funcions similars a
les que es desenvolupaven.
En el  cas de pertànyer a un altre estat, no trobar-se inhabilitats o en situació equivalent ni  haver estat
sotmesos a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu estat i en els mateixos termes, l’accés
a l’ocupació pública.
e) De conformitat amb la Disposició Addicional 7a de la llei 7/2007, de 12 d’abril, que aprova l’Estatut
Bàsic de l’empleat públic, no s’exigeix estar en possessió de cap de les titulacions previstes en el sistema
educatiu.
En  el  cas  de  titulacions  expedides  a  l’estranger,  cal  aportar  l’homologació  corresponent  del  Ministeri
d’Educació, Cultura i Esports.
Si el títol procedeix d’un estat membre de la Unió Europea, s’ha de presentar el certificat acreditatiu del
reconeixement o d l’homologació del títol equivalent, de conformitat amb la Directiva 89/48/CEE, de 21 de
desembre de 1988, el Reial Decret 1837/2008 i altres normes de transposició i desplegament.
f) No tenir la condició de personal laboral fix en el mateix cos, escala o especialitat, en la mateixa escala,
subescala, classe o categoria de l’administració a que s’opta.
g) Acreditar coneixements de català equivalents al nivell A2 del marc europeu comú de referència (MECR)
segons estableix el Decret 161/2002, d’11 de juny.
Els aspirants que no acreditin estar en possessió del certificat de coneixements de llengua catalana del
nivell de suficiència de català A2 de la Secretaria de Política Lingüística o equivalent hauran de realitzar una
prova de coneixements amb contingut anàleg.
Sempre que sigui possible, la prova la farà una persona tècnica del Consorci de Normalització Lingüística.
Aquesta persona assistirà al tribunal amb veu i sense vot. Aquesta té caràcter obligatori i eliminatori i es
qualificarà d’apte o no apte. Les persones aspirants que no superin la prova de català quedaran exclosos de
la convocatòria.
Quedaran exemptes de fer la prova aquelles persones candidates que, en algun procés de selecció per a
l’accés a la condició de personal funcionari o laboral, en qualsevol Administració o entitat del sector públic
institucional, ja hagin superat una prova de coneixements de català de nivell equivalent o superior.
h) Acreditar coneixements superiors de castellà tant en l’expressió oral com en l’escrita.
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Les  persones  aspirants  admeses  en  el  procés  selectiu  que  no  tinguin  la  nacionalitat  espanyola  han
d’acreditar uns coneixements superiors de la llengua castellana.
L’aspirant que no pugui acreditar documentalment que posseeix el nivell requerit s’haurà de sotmetre a les
proves de coneixements de castellà previstes a les presents bases. Quedaran exemptes de la realització de
l’exercici de llengua castellana les persones aspirants que n’acreditin el coneixement superior mitjançant
alguna de les tres opcions següents:
- Haver cursat la primària, la secundaria i el batxillerat, si s’escau, a Espanya.
- Diploma d’espanyol  d’acord amb el  RDL 1137/2002, de 31 d’octubre,  o equivalent,  o certificat  que
acrediti haver superat totes les proves requerides per a l’obtenció del mateix.
- Certificat d’aptitud en espanyol per a persones estrangeres expedit per escoles oficials d’idiomes.
i) No patir cap malaltia ni cap limitació física o psíquica que impedeixi el desenvolupament normal de les
funcions corresponents a la plaça convocada.

Sisena. Presentació de sol·licituds i llista d’admesos i exclosos
6.1. Les persones interessades en prendre part en el procediment hauran de presentar una instància en la
qual hauran de fer constar que coneixen i accepten aquestes bases i reconeixen totes i cadascuna de les
condicions exigides.

Les  instàncies  hauran  de  presentar-se  per  la  seu  electrònica  de  l’Ajuntament  de  la  Seu  d’Urgell
(www.laseu.cat) i es podran presentar únicament de forma telemàtica a la seu electrònica de l’Ajuntament.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals, per aquesta convocatòria els terminis seran
del dia 1.10.2024 al 20.10.2024, ambdós inclosos. En ser el darrer dia inhàbil, passaran les actuacions al dia
següent hàbil. L’Ajuntament no acceptarà instàncies presentades abans de la data d’inici ni després de la
data final.

Les bases i la convocatòria es publicaran íntegrament en el BOP i DOGC. Els restants i successius anuncis
d’aquesta convocatòria es faran públics únicament en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.

6.2. A la instància s’adjuntarà:

a. Fotocòpia  del  Document  Nacional  d’Identitat  o  del  document  equivalent  dels  altres  països,  o  el
consentiment de la persona aspirant per tal que l’Ajuntament pugui comprovar que les dades que la persona
manifesta s’ajusten a la realitat.
b. Fotocòpia de la titulació d’accés requerida.
c. Currículum vitae en el qual s’incloguin les dades personals i de contacte.
d. Fotocòpia del document acreditatiu dels coneixements de nivell de català.
e. Fotocòpia del document acreditatiu dels coneixements de nivell de castellà.
f. Llistat ordenat de mèrits a tenir en compte a la fase de concurs, així com altres mèrits i circumstàncies
al·legades que hagin de ser valorades.
g. Fotocòpia dels certificats i títols acreditatius dels mèrits al·legats, tant personals com professionals.
h. Declaració responsable de complir totes i cadascuna de les condicions exigides en les bases d’aquesta
convocatòria,  sempre  referides  a  la  data  en  què  expira  el  termini  assenyalat  per  a  la  presentació
d’instàncies.

6.3. Tota la documentació haurà de ser presentada de forma telemàtica. L’Ajuntament podrà requerir la
documentació original en cas de dubte per tal de garantir-ne la veracitat. En cas que es detecti falsedat en el
document la persona quedarà automàticament suspesa del procés.

6.4. Es computaran com a situacions assimilades al servei actiu, als efectes del còmput de serveis prestats,
els següents:
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a. Les persones que hagin gaudit d’una excedència per cura de familiars d’acord amb l’article 89.4 del
TREBEP.
b. Les persones que hagin gaudit d’una excedència per raó de violència de gènere d’acord amb l’article
89.5 del TREBEP.
c. Les persones declarades en serveis especials d’acord amb l’article 87 del TREBEP.
d. El personal laboral declarat en excedència forçosa d’acord amb l’article 46.1 del TRET.

6.5. Amb la presentació de la sol·licitud, les persones aspirants:

a. Donen el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per
prendre part en aquesta convocatòria i per a la tramitació del procés selectiu, que seran incorporades al
fitxer de Recursos Humans, d’acord amb la normativa vigent.
b. Donen  el  seu  consentiment  a  rebre  per  via  electrònica  les  comunicacions  que  puguin  derivar-se
d’aquest procés.

6.6. Els aspirants, en el moment de la presentació de la instància per participar en el procés selectiu, hauran
de presentar en format digital, la fitxa d’autoavaluació amb els mèrits aportats així com la documentació
acreditativa corresponent. Només s’han de fer constar els mèrits obtinguts fins a l’últim dia del període de
presentació d’instàncies.

6.7. El currículum vitae i la vida laboral no substitueixen les funcions de la fitxa d’autoavaluació aportada a
l’Annex de les presents bases.

6.8.  Els  certificats  o  titulacions  hauran  d’acreditar  que  s’han  obtingut  com  a  molt  tard  en  la  data  de
presentació de sol·licituds.

6.9.  Les  persones  en  situació  de  discapacitat  seran  admeses  al  procés  de  selecció  sense  necessitat
d’acreditar  les  seves  condicions  psíquiques,  físiques  i  sensorials  abans  del  seu  començament,  sens
perjudici  que,  superat  el  procés  selectiu,  en  presentar  la  documentació  per  ser  nomenades,  hauran
d’acreditar, igual que la resta d’aspirants, la seva capacitat per desenvolupar les funcions i tasques dels llocs
que es convoquen.

Els aspirants amb discapacitat podran demanar en la sol·licitud de participació, l’adaptació o l’adequació de
temps i mitjans materials per a la realització de les proves i dels exercicis previstos en la convocatòria i el
motiu d’aquestes. Als efectes d’aquestes adaptacions es considerarà el que estableix l’article 7 del Decret
66/1999, de 9 de març, sobre l’accés a la funció pública de les persones amb discapacitat i dels equips de
valoració multiprofessional.

Els  aspirants  en  situació  de  discapacitat  que  sol·licitin  adaptacions,  hauran  de  presentar  un  dictamen
vinculant expedit per l’equip multiprofessional competent que determinarà, si fos el cas, l’adaptació del lloc o
llocs de treball sempre que aquesta no impliqui una modificació exorbitant en el context de l’organització o
sigui incompatible amb el desenvolupament de les funcions i tasques del lloc o llocs que es convoca.

6.10. Un cop finalitzat el termini de presentació d’instàncies la Junta de Govern Local aprovarà, la llista
provisional de les persones aspirants admeses i excloses al procés selectiu, amb expressió de la causa
d’exclusió.  En  la  mateixa  resolució  s’indicarà  la  composició  del  tribunal  i  el  lloc,  la  data  i  l’hora  del
començament de les proves de coneixement d’idiomes, si s’escau.

6.11. Aquesta llista provisional es publicarà a l’e-tauler de l’Ajuntament. Malgrat això, en aplicació del que
preveu el segon paràgraf de l’art. 78 del Reglament del personal al servei de les entitats locals, es podrà
substituir aquesta publicació per una notificació a tots els interessats.
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6.12. Un cop publicada la llista provisional es concedirà un termini de 5 dies hàbils per a la presentació
d’esmenes i reclamacions, per esmenar el defecte o adjuntar el document que sigui preceptiu. Si en aquest
termini no hi hagués reclamacions, al·legacions o esmenes la llista passaria a ser definitiva i es publicarà a
l’e-tauler de l’Ajuntament.

Setena. Tribunal qualificador
7.1. El tribunal qualificador s’ajustarà al que disposa l’article 60 del TREBEP i al Reglament de Personal al
servei de les entitats locals, aprovats pel Decret 214/1990. La seva composició serà estricament tècnica,
ajustada als principis d’imparcialitat i professionalitat, seguint en la mesura del possible els criteris de paritat
entre dones i homes.

7.2. El tribunal qualificador estarà constituït de la següent manera:

- President: un funcionari de carrera i/o personal laboral fix, personal de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.
- Dos vocals tècnics: funcionaris de carrera i/o personal laborals fix que podran ser o no personal del
mateix Ajuntament i que compliran en tot moment amb els requisits de professionalitat i imparcialitat.
- Secretari: un funcionari o personal laboral de l’Ajuntament, amb veu però sense vot.

Un dels vocals i el seu suplent ho serà a proposta de l’EAPC.

7.3. El tribunal no podrà constituir-se sense l’assistència d’almenys tres membres amb veu i vot, titulars o
suplents, ni podrà actuar sense la presència, com a mínim, del President i del Secretari. El Tribunal podrà
optar per reunir-se telemàticament sempre que es compleixin els requisits indicats a la base setena.

7.4.  El  tribunal pot  disposar la incorporació a les seves tasques d’assessors especialistes, els quals es
limitaran a l’exercici de les seves especialitats tècniques en base a les quals col·laboraran exclusivament
amb el tribunal. La seva funció se circumscriu a l’assessorament tècnic especialitzat, actuant amb veu però
sense vot. Els assessors hauran de guardar sigil i confidencialitat sobre les dades i assumptes sobre els
quals tinguin coneixement a conseqüència de la seva tasca assessora al tribunal.

7.5. L’abstenció i recusació dels i de les membres del tribunal s’ha d’ajustar al que preveuen els articles 23 i
24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

7.6.  El  tribunal  està  facultat  per  resoldre  els  dubtes  o  les  discrepàncies  que  s’originin  durant  el
desenvolupament del procés de selecció.

7.7. En cas d’empat, el vot del President serà de qualitat.

7.8.  El  tribunal  ordenarà  a  les  persones  aspirants  d’acord  amb  la  puntuació  declarada  en  la  fitxa
d’autoavaluació.

7.9. Una vegada es disposi d’aquest llistat ordenat, el tribunal comprovarà les puntuacions de les persones
aspirants.  La  comprovació  es  realitzarà  respecte  dels  documents  aportats  i  esmentats  a  la  fitxa
d’autoavaluació i/o les dades aportades pel  Servei  de Recursos Humans de l’Ajuntament  respecte dels
serveis prestats en aquesta administració. En cas d’empat es verificarà la informació per poder desfer-los en
funció dels criteris fixats a la base 9.2 de les presents bases.

7.10. El tribunal podrà exigir que els aspirants mostrin els documents originals. En aquest cas, els aspirants
hauran d’aportar-los a l’Ajuntament  en el  termini  màxim de 5 dies des del  requeriment  que es  faci  als
aspirants.
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7.11. El tribunal podrà decidir no comprovar la puntuació dels aspirants que, segons la puntuació que han fet
constar a la fitxa d’autoavaluació, no tenen opcions de poder ser seleccionats.

7.12. Una vegada realitzada la comprovació, el tribunal fixarà la llista provisional de puntuacions, ordenant
de major a menor les sol·licituds i indicant el resultat d’aplicar els criteris de desempat, quan hagi estat
necessari. En aquest llistat, les persones aspirants amb puntuació idèntica sortiran al mateix lloc.

7.13. El llistat es publicarà a l’e-Tauler de la seu electrònica de l’Ajuntament i no es farà cap notificació
personal als aspirants.

7.14. Les persones aspirants podran formular al·legacions en un termini de 5 dies hàbils a comptar des del
dia següent a la data de publicació de la llista i aportar els documents justificatius dels mèrits que s’hagin fet
constar  a la fitxa d’autoavaluació.  No podran incloure nous mèrits que no s’hagin fet  constar  a la fitxa
d’autoavaluació.

7.15.  El  tribunal  analitzarà  les  al·legacions,  les  resoldrà  justificadament,  fixarà  el  llistat  definitiu  de
puntuacions i farà la proposta de nomenament o contractació a l’òrgan competent. L’acta es publicarà a
l’e-Tauler de la seu electrònica de l’Ajuntament.

Vuitena. Procés selectiu
8.1. La forma de selecció serà la de concurs de mèrits, que es regirà segons els criteris generals establerts
a  l’acord  sobre  els  processos  d’estabilització  de  l’Ajuntament  de  la  Seu  d’Urgell  i  allò  disposat  a  les
Disposicions  Addicionals  6ª  i  8ª  de la  Llei  20/2021, de 28 de desembre,  de mesures  urgents  per  a  la
reducció de la temporalitat en l’ocupació pública.

8.2. Les persones aspirants que no acreditin un coneixement de català i castellà segons allò disposat a la
base 5ª hauran de realitzar les proves de coneixements de llengües que es detallen a continuació:

a. Prova de coneixements de català.
S’ajustarà a les disposicions del  Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del  coneixement del
català  i  l’aranès  en  els  processos  de  selecció  de  personal  i  de  provisió  de  llocs  de  treball  de  les
administracions públiques de Catalunya.
La prova de llengua catalana es qualificarà com a apte o no apte, essent, per tant, de caràcter eliminatori, i
el fet de no superar-la suposarà l’exclusió del procés selectiu.
Les  persones  aspirants  que  estiguin  en  possessió  del  certificat  acreditatiu  corresponent  o  els  seus
equivalents resten exempts de portar a terme aquesta prova.
b. Prova de coneixements de castellà.
Consistirà en la realització d’una prova en què es comprovarà que les persones aspirants posseeixen un
nivell  adient  de comprensió  i  expressió oral  i  escrita  d’aquesta llengua,  en tot  cas  ajustat  al  contingut
funcional del lloc de treball a desenvolupar.
La prova de llengua castellana es qualificarà com a apte o no apte, essent, per tant, de caràcter eliminatori, i
el fet de no superar-la suposarà l’exclusió del procés selectiu.
Les  persones  aspirants  que  estiguin  en  possessió  del  certificat  acreditatiu  corresponent  o  els  seus
equivalents resten exempts de portar a terme aquesta prova.

8.3. L’acreditació i valoració dels mèrits es realitzarà d’acord amb els següents paràmetres:

a. El  límit  temporal  per  valorar  l’experiència  professional  serà  la  data  de  finalització  del  termini  de
presentació de sol·licituds de participació.
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b. Només  es  valoraran  els  mèrits  citats  a  la  fitxa  d’autoavaluació  aportada  durant  el  període  de
presentació  d’instàncies  i  que es  pugui  verificar  amb la  documentació  acreditativa  presentada dins  del
mateix termini.
c. L’experiència professional es computa per mesos complets.
d. Els serveis prestats a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell  s’hauran d’acreditar mitjançant el certificat de
serveis prestats. El certificat no s’haurà d’aportar amb la instància i s’incorporarà d’ofici a la documentació
de cada aspirant, si aquest ho fa constar a la fitxa d’autoavaluació.
e. Els serveis prestats a d’altres Administracions públiques s’acreditaran mitjançant certificat de serveis
prestats amb el model de l’Annex I del Reial Decret 1461/82. No s’acceptaran els acreditats amb algun altre
model de certificat.
f. L’acreditació de la formació es realitzarà mitjançant  fotocòpia  dels  corresponents  títols  o certificats
emesos per les institucions formadores corresponents, que hauran d’incloure la identificació de la persona
titular, les hores de durada o crèdits equivalents, la temàtica, la data d’emissió, la indicació sobre si és un
certificat d’aprofitament o assistència, i l’organisme emissor.
g. Els mèrits obtinguts a l’estranger s’han d’acreditar mitjançant certificats traduïts oficialment a qualsevol
de les dues llengües oficials a Catalunya.

8.4. La puntuació del concurs de mèrits serà d’un màxim de 10 punts, que es distribuiran d’acord amb els
criteris següents:

8.4.1. Experiència professional.

L’experiència professional tindrà una valoració màxima de 6 punts, segons es detalla:

a. L’experiència  en  la  plaça  convocada  o  equivalent,  com a  funcionari  interí,  laboral  temporal,  o  en
adscripcions o assignacions temporals a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i/o a qualsevol ens públic que en
depèn es valorarà amb 0,10 punts per cada mes de serveis prestats.
b. L’experiència en altres llocs del mateix grup o subgrup de classificació, però no en la realització de
feines anàlogues, com a funcionari interí, laboral temporal, o en adscripcions o assignacions temporals a
l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i/o a qualsevol ens públic que en depèn es valorarà amb 0,0705 punts per
cada mes de serveis prestats.
c. L’experiència en llocs de treball  realitzant  tasques anàlogues a les de la plaça convocada, com a
funcionari interí  o laboral temporal, en altres administracions locals o en organismes o societats que en
depenguin es valorarà amb 0,033 punts per cada mes de serveis prestats.

8.4.1.2. Per a valorar l’experiència professional es seguiran els criteris següents:

a. Es comptabilitzarà com a mes un període ininterromput de 30 dies, independentment de la jornada de
treball, i no es tindran en compte les fraccions inferiors excepte quan s’apliquin els criteris de desempat.
b. En aquells casos de reducció de jornada per guarda legal o cura directa d’un familiar fins al segon grau
de consanguinitat o afinitat, aquests períodes es computaran com a jornada sencera, sempre que quedin
acreditats.

8.4.2. Formació.

Els mèrits acadèmics es valoraran amb un màxim de 4 punts, seguint els criteris següents:

a. Es valoraran tots els cursos i  altres formacions reglades i  no reglades per  0,08 punts per  hora de
formació acreditada.
b. Certificats de cursos i altres formacions reglades i no reglades on s’especifiquin les hores de formació.
c. Es valorarà tenir un nivell de català superior a l’exigit. S’atorgaran 0,25 punts per nivell.
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d. Es valorarà tenir l’ACTIC a raó de 0,50 punts per cada nivell.

8.4.3. Altres mèrits.

Es valorarà amb 0,50 punts haver superat un concurs-oposició de la categoria convocada a l’Ajuntament de
la Seu d’Urgell sense haver obtingut plaça en propietat.

Novena. Llista de persones aprovades i presentació de documents
9.1. La puntuació definitiva del procés selectiu serà el resultat de la puntuació obtinguda en la valoració dels
mèrits.

9.2. En cas d’empat, l’ordre de les persones aspirants s’establirà seguint els següents criteris:

1. Segons l’experiència total acreditada:
a. Major experiència a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i a la plaça convocada.
b. Major experiència a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i en altres llocs de treball del mateix grup que el de
la plaça convocada.
c. Major experiència en altres entitats locals i a la plaça convocada.
2. Major  nombre  de  dies  d’experiència  professional  en  la  plaça  convocada  o  equivalent,  prestats  a
l’Ajuntament de la Seu d’Urgell o en qualsevol ens públic integrat d’aquest.
3. La persona aspirant de major edat.

9.3.  Un  cop  finalitzada  la  qualificació  de  les  persones  aspirants  es  publicarà  la  relació  de  persones
aprovades per ordre de puntuació final.

9.4. L’aspirant que resulti seleccionat haurà de presentar davant de la Secretaria General de l’Ajuntament,
dins del termini de 20 dies naturals des de que es faci pública la proposta d’aspirant a la plaça objecte
d’aquesta convocatòria i abans de ser contractat com a laboral fix, el certificat mèdic acreditatiu de complir
les condicions físiques o psíquiques específiques per a l’exercici de les funcions pròpies del lloc de treball al
que es  fa  referència  així  com original  o  còpia  compulsada  de tots  els  documents  requerits  a  la  base
cinquena d’aquesta convocatòria.

9.5. Si l’aspirant seleccionat no signa el contracte o no aporta la referida documentació durant el termini
previst, es procedirà al nomenament del següent aspirant de la llista de puntuacions finals, respecte el qual
serà aplicable el mateix termini que a l’anterior; i així successivament per ordre de prelació d’acord amb les
puntuacions finals.

Desena. Període de pràctiques
10.1. Formarà part del procés selectiu la superació d’un període de pràctiques amb caràcter eliminatori, que
tindrà la durada prevista en l’Estatut dels Treballadors.

10.2.  A la  finalització  del  període  de  pràctiques  s’emetrà  informe  d’avaluació  per  part  de  la  persona
responsable de fer el seguiment de la persona nomenada. La qualificació d’aquest període serà apte o no
apte. En cas dels aspirants declarats no aptes per resolució motivada de l’Alcaldia amb tràmit d’audiència
previ, perdran en conseqüència tots els drets a ser contractats.

10.3. El període de pràctiques es suprimirà en el cas que la persona aspirant hagi ocupat durant un termini
superior  als  dos  mesos  com  a  període  de  pràctiques  una  plaça  equivalent  a  la  de  l’objecte  de  la
convocatòria i a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.
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10.4. Durant el període de pràctiques el personal haurà d’assistir als cursos de formació que l’Ajuntament
pugui organitzar.

10.5. Els aspirants que hagin superat aquest període seran contractats en règim laboral fix. Els que no
l’hagin superat perdran tots els drets a ser contractats.

Onzena. Creació i funcionament de la borsa de treball
11.1. Borsa de treball genèrica tindrà el funcionament que es descriu a continuació:

Les persones aspirants a les vacants convocades i que no obtinguin plaça passaran a formar part d’una
borsa de treball  de caràcter  extraordinari  per  ordre de puntuació.  Aquesta borsa funcionarà dins de la
jerarquia de borses i serà la que prevalgui per sobre del a resta de borses existents.

En cas d’empat entre els aspirants que s’incorporaran a la borsa, l’ordre s’establirà seguint els criteris de
desempat establerts en la base 9.2 de les presents bases.

11.2. Borsa de treball específica:

La finalitat d’aquesta borsa és excepcional, atenent l’esperit de la Llei 20/2021. Així, l’objecte de la borsa és
proveir aquelles places que han estat cobertes inicialment en propietat i respecte de les quals l’aspirant
seleccionat durant el  període de prova o mentre duri el  pla d’estabilització passi  a una situació que no
impliqui reserva de plaça. En aquest cas, l’Ajuntament podrà recórrer a la borsa de laborals fix per tal de
proveir la plaça que es generi com a conseqüència de la plaça que hagi tornat a quedar vacant.

La borsa de treball creada a partir d’aquest procés selectiu serà vigent fins al dia 31 d’octubre de 2024.

Les persones aspirants que passin a formar part de la borsa de treball podran ser cridades per l’Ajuntament
d’acord amb l’ordre rigorós de qualificació per al seu nomenament d’acord amb allò disposat a l’article 10 del
TREBEP, sempre i quan es trobin disponibles i reuneixin la resta de requisits en la data prevista per a l’inici
de la interinitat, i procedeixi legalment conforme a la normativa vigent del moment.

11.3. La pertinència a la borsa de treball  no implica, per si mateixa, cap mena de dret al nomenament.
Únicament es garanteix que quan l’Ajuntament consideri necessària la cobertura urgent d’una plaça s’apliqui
el procediment establert en aquestes bases.

11.4 L’Ajuntament intentarà comunicar-se un màxim de tres vegades amb la persona aspirant mitjançant
mitjans telemàtics: trucada telefònica, videotrucada, correu electrònic, SMS, etc. Entre cada intent hauran de
passar com a mínim 3 hores.

Si la persona no respongués en un termini màxim de tres dies hàbils, aquesta passaria a ocupar el darrer
lloc de la borsa de treball i l’Ajuntament iniciaria les comunicacions amb el o la següent aspirant de la borsa.
Tots els intents de comunicació per part de l’Ajuntament quedaran registrats a l’expedient pertinent.

11.5. Si la persona cridada respongués a la comunicació iniciada per l’Ajuntament, aquest li atorgaria un
període màxim de dos dies hàbils per manifestar la seva conformitat o renúncia al nomenament.

11.6. La permanència de les persones a aquesta borsa resta supeditada a la disponibilitat per cobrir les
vacants que es presentin. S’exceptuen d’aquest supòsit les renúncies per causa justificada. Es consideren
causes justificades aquelles sobrevingudes i no voluntàries com malalties, part o compliment d’un deure
inexcusable  de  caràcter  públic  o  personal,  entre  d’altres.  Aquestes  situacions  s’hauran  de  justificar
documentalment.
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11.7. Les persones que acumulin dues renúncies corresponents a dues ofertes de treball per alguna causa
diferent a les citades anteriorment, o siguin sancionades per la incoació d’un procediment disciplinari, seran
eliminades de la borsa.

11.8. Si el responsable del servei on s’adscrigui la persona integrant de la borsa prèviament nomenada emet
un informe negatiu, relatiu a la manca de capacitat manifestada per un rendiment insuficient que impedeixi
realitzar amb eficàcia les funcions atribuïdes al lloc de treball, en donarà trasllat a Recursos Humans, i
s’articularà  el  procediment  contradictori  corresponent,  el  qual  podrà comportar  l’expulsió  de la  persona
aspirant de la borsa, tot informant, si s’escau, la representació del personal.

Dotzena. Incompatibilitats
12.1. Serà aplicable a les persones proposades el règim d’incompatibilitat al sector públic, en compliment
dels quals en el moment del nomenament, hauran d’aportar una declaració de les activitats que realitza,
sol·licitant la compatibilitat en el seu cas, o exercir l’opció prevista a l’article 337 del Decret 214/90, de 30 de
juliol,  pel  qual  s’aprova el  Reglament  de Personal  al  servei  de les entitats  locals, així  com la resta de
disposicions aplicables.

12.2.  Pel  que  fa  a  la  determinació  i  adscripció  al  lloc  de  treball,  règim d’horari  i  jornada,  la  persona
nomenada s’atindrà als acords i resolucions que adoptin els òrgans corresponents de l’Ajuntament.

Tretzena. Incidències i recursos
13.1. Contra la convocatòria i les presents bases, que exhaureixen la via administrativa, es podrà interposar
per part de les persones interessades recurs potestatiu de reposició en el termini d’un mes davant el mateix
òrgan que les hagi aprovat, d’acord amb l’article 123 de la Llei  39/2015, d’1 d’octubre, de procediment
administratiu  comú  de  les  administracions  públiques.  En  cas  de  no  interposar  el  recurs  potestatiu  de
reposició es podrà interposar directament recurs contenciós administratiu, segons l’article abans esmentat i
el 45 i següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa,
davant el Jutjat contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la publicació
al Butlletí Oficial de la Província de Lleida.

13.2. Els actes qualificats del tribunal qualificador podran ser recorreguts en alçada davant la presidència de
la corporació o de l’autoritat en qui hagi delegat en el termini d’un mes des que s’hagin publicat.

13.3. Els actes de tràmit del tribunal qualificador no podran ser objecte de recurs, sense perjudici que es
puguin interposar reclamacions quan es tracti d’esmenar possibles errors materials en la confecció de la
llista d’aprovats, errors en la transcripció de publicacions, errors aritmètics en les qualificacions o errors
observables a simple vista. Aquests errors també podran ser corregits d’ofici pel tribunal.

13.4. El Tribunal està facultat per resoldre els dubtes o discrepàncies que sorgeixin referents a aquestes
bases i al desenvolupament del procés selectiu, i per prendre els acords necessaris pel seu bon ordre i
desenvolupament.

13.5. En allò no previst en aquestes bases serà d’aplicació el que disposen la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim
local que va ser aprovat per Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, el Reial Decret Legislatiu 5/2015,
de 30 d’octubre, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, el Text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya que va ser aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril,  el  Reglament  de  personal  al  servei  de  les  entitats  locals  que  va  ser  aprovat  per  decret  de  la
Generalitat  de  Catalunya  214/1990,  de  30  de  juliol,  la  Llei  39/2015,  de  1  d’octubre,  de  procediment
administratiu comú de les Administracions Públiques, i la resta de les disposicions vigents en la matèria.
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Catorzena. Clàusula de protecció de dades de caràcter general
14.1. L’Ajuntament de la Seu d’Urgell  tractarà les dades personals de les persones sol·licitants i  de les
persones seleccionades en aquest  procés selectiu,  amb la finalitat  de gestionar  la seva sol·licitud i  les
actuacions objecte d’aquesta convocatòria, i es sotmet a les obligacions previstes en el Reglament europeu
2016/679, de 27 d’abril, General de Protecció de Dades (RGPD) i la seva adaptació a l’ordenament jurídic
espanyol a través de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia
dels drets digitals, i la resta de normativa complementària. En concret es preveu el tractament de dades de
contacte i acadèmics de les persones que participen en l’execució i seguiment dels objectius establerts en
aquestes bases.

14.2. L’Ajuntament de la Seu d’Urgell realitzarà les tasques necessàries perquè s’acompleixin els principis i
deures establerts en la normativa vigent  sobre la matèria, per garantir  que no hi  ha risc per als drets i
llibertats dels sol·licitants i dels seleccionats. Aquestes actuacions han d’incloure especialment la garantia de
transparència, en compliment dels articles 13 i 14 del RGPD, amb la informació detallada per la corporació.

14.3.  Per  a  qualsevol  consulta  o  queixa  relacionades  amb  el  tractament  de  les  dades  personals,  els
sol·licitants  tenen el  dret de contactar  amb el  delegat de protecció de dades a través de la bústia que
l’Ajuntament de la Seu d’Urgell posa a la seva disposició: dpd@aj-laseu.cat

14.4. Les dades que les persones seleccionades han facilitat, un cop finalitzat el motiu que n’ha originat la
recollida, es conserven seguint les instruccions de gestió documental i d’arxiu de l’Ajuntament. Les dades
que les persones sol·licitants han facilitat es conserven durant un màxim de 3 anys a partir de la presentació
de la sol·licitud.

14.5.  Les persones aspirants  i  les persones seleccionades poden exercir  els  drets d’accés, rectificació,
supressió, limitació, portabilitat o oposició al tractament de les seves dades, en els termes previstos a la
legislació vigent, a través de la seu electrònica de l’Ajuntament.

14.6. Les persones seleccionades tenen l’obligació de respectar la confidencialitat de tota la informació i les
dades de caràcter personal que, per qualsevol mitjà, els arribin com a conseqüència de la seva estada a
l’Ajuntament, i no desvelar-les ni reproduir-les de cap manera a fora de l’Ajuntament. Les dades esmentades
poden referir-se tant a empleats públics, com a usuaris o ciutadans i, en general, a totes aquelles terceres
persones que de forma directa o indirecta es posin en contacte amb l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.

14.7. Les persones seleccionades tenen l’obligació de complir amb les polítiques de seguretat, protecció de
dades i ús dels sistemes d’informació vigents a l’Ajuntament, així com qualsevol instrucció que, en aquest
sentit, se’ls faciliti. A més, han de respectar la confidencialitat de qualsevol fet que hagin observat o que el
personal de l’Ajuntament els hagi fet arribar en relació amb el servei o el personal esmentat.

ANNEX
Fitxa d’autoavaluació de mèrits (l’autobaremació té la consideració de declaració responsable. La falsedat
en les dades d’autobaremació determina l’exclusió del procés i la consideració de no haver-hi participat, a
més de les actuacions legals que derivin de la falsedat en les dades) *

1. Dades personals

Nom i cognoms DNI
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2. Dades de la plaça objecte de la convocatòria

Identificació de la plaça

Denominació: Operari brigada d’obres

Grup: E

Naturalesa: Laboral fix

3. Experiència professional

NÚM. DE MESOS

Mesos  de  servei  o  de  treball  prestat  en  la  plaça  objecte  de  la
convocatòria o equivalent, com a funcionari interí, laboral temporal, o en
adscripcions o assignacions temporals a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell
i/o a qualsevol ens públic que en depèn.

Mesos de servei o de treball prestat en altres llocs de treball en el mateix
grup  o  subgrup  de  classificació,  però  no  en  l’exercici  de  funcions
anàlogues, com a funcionari interí, laboral temporal, o en adscripcions o
assignacions temporals a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i/o a qualsevol
ens públic que en depèn.

Mesos  de  servei  o  de  treball  prestat  en  la  realització  de  tasques
anàlogues a les de la plaça convocada, com a funcionari interí o laboral
temporal,  en  qualsevol  altra  administració  local  o  en  organismes  o
societats que depenguin d’aquesta.

4. Formació

Formació reglada i no reglada
NOM DE L’ACCIÓ FORMATIVA HORES ORGANISME FORMADOR (CAL INDICAR EL

RÈGIM JURÍDIC DE L’ORGANISME)
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Coneixements de català Sí / No

Certificat de nivell superior de català 

Formació ACTIC Sí / No

Nivell 1 – Certificat bàsic ACTIC

Nivell 2 – Certificat mitjà ACTIC

Nivell 3 – Certificat avançat ACTIC

5. Altres mèrits

Sí / No

Ha superat un procés selectiu de concurs-oposició per a l’accés a una
plaça de la categoria de la plaça objecte de al convocatòria sense haver
obtingut plaça en propietat?

Bases reguladores del procés selectiu d’una plaça de tècnic mitjà d’informàtica, mitjançant el sistema de
concurs, corresponents a l’oferta pública d’estabilització de l’ocupació temporal de l’ajuntament de la Seu
d’Urgell.

Primera. Objecte i justificació

L’objecte  d’aquestes  bases  és  regular  la  selecció,  mitjançant  convocatòria pública i  amb el  sistema de
concurs  de mèrits,  d’una  plaça  de  tècnic  mitjà  d’informàtica,  classificada  a  la  plantilla  de personal  de
l’Ajuntament de La Seu d’Urgell  a l’escala d’Administració Especial,  subescala Tècnica, subgrup A2, en
règim funcionarial.
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Aquesta plaça es troba subjecta al procés excepcional d’estabilització regulat per la Llei 20/2021, de 28 de
desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat i resten regides per les presents bases,
corresponents a l’oferta d’estabilització de l’ocupació temporal de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, aprovades
per l’Alcaldia núm. 368/2022 en data 24.05.2022, publicades al  BOP de Lleida en data 30.05.2022 i  al
DOGC en data 27.05.2022.

Segona. Normativa aplicable
L’Acord de condicions generals que regeix aquesta convocatòria va ser aprovat per la Junta de Govern
Local del dia 07.11.2022 i publicat al BOP el dia 15.11.2022

Aquesta convocatòria es regeix per allò disposat a la normativa vigent en matèria de Funció Pública. En
concret, al Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de l’Estatut bàsic
de l’empleat públic, al Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei
de les entitats locals, al 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, a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local
i al Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del coneixement del català i l’aranès en els processos
de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya.

Tercera. Principis rectors
L’Ajuntament  de La Seu d’Urgell  garanteix que tots  els  processos  de selecció es regiran pels  principis
constitucionals d’igualtat, mèrit i capacitat, així com els de:

a) Publicitat i convocatòria de les bases.
b) Transparència.
c) Imparcialitat i professionalitat dels membres del tribunal.
d) Independència i discrecionalitat tècnica en l’actuació del tribunal.
e) Adequació entre el contingut dels processos selectius i les funcions o tasques a desenvolupar.
f) Agilitat, sense perjudici de l’objectivitat, en els processos de selecció.

Quarta. Característiques de la plaça
Les característiques de la plaça objecte de la convocatòria són les següents:

 Nombre de places: 1.
 Codi convocatòries: S.050.01
 Règim: funcionari de carrera.
 Denominació: Tècnic mitjà d’informàtica
 Escala: Administració Especial.
 Subescala: Tècnica.
 Grup: A2.
 Jornada: completa.
 Funcions generals:
- Gestió i manteniment de la infraestructura de virtualització dels diferents servidors Windows Server i
Linux  que  proporcionen  els  diferents  serveis  i  aplicacions  (no  només  de  l’Ajuntament,  sinó  de  la
Mancomunitat d’Escombraries de l’Urgellet, HIULS, Mancomunitat de Municipis per a la Promoció de l’Esquí
Nòrdic i Turisme Seu).
- Gestió i manteniment de la xarxa de dades municipal: xarxa de dades, DMZ, pública internet, WiFi4EU,
Càmeres  via  pública,  gestió  antenes  i  gestió  de  l’electrònica  de  xarxa  i  VoIP  (a  tots  els  ens  i  seus
connectades).
- Gestió i configuració de les còpies de seguretat en els diferents punts on s’emmagatzema.
- Gestió i suport en tots els aspectes relacionats amb la seguretat de les tecnologies de la informació i la
comunicació.
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- Gestió del parc d’estacions de treball  (PC i terminal de telefonia IP) de l’Ajuntament, Mancomunitat
d’Escombraries,  Turisme  Seu  i  Mancomunitat  de  municipis  per  a  la  promoció  de  l’Esquí  Nòrdic.
Addicionalment gestió de la telefonia IP del  Consorci  d’Atenció a les Persones de l’Alt  Urgell, a l’Equip
d’Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) de l’Alt Urgell i Parc del Segre (en breu). Gestió de la centraleta
on es gestionen totes les cues i entrades de les seus i entitats abans esmentades.
- Gestió i primer suport de les aplicacions d’ús intern per part dels diferents departaments o ens.
- Gestió, configuració i en alguns casos desenvolupament i desplegament de webs, tant d’ús intern com
extern.
- Redacció de les licitacions pertinents en subministraments i contractacions que estiguin vinculades a
les TIC. Suport en altres licitacions que continguin punts relacionats amb les tecnologies.
- Monitorització dels serveis prioritaris de l’Ajuntament i ens vinculats per tal de poder reaccionar el més
aviat possible a problemes o incidències.
- Atenció a l’usuari, tant en programes propis com externs.
- Atenció al ciutadà (en casos concrets que no puguin ser atesos pel Departament d’Atenció al Ciutadà).
- Col·laborar en la realització de projectes assignats a empreses consultores. Coordinar i supervisar la
correcta instal·lació i el funcionament del programari i del maquinari corresponents, així com canalitzar i fer
el control i el seguiment de les incidències associades als projectes anteriors.
- Col·laborar en el procés d’implantació del programari subministrat per les empreses externes i elaborar
i subministrar les especificacions tècniques necessàries per a la càrrega inicial d’informació. Coordinar i
supervisar la correcta instal·lació i el funcionament del programari i del maquinari corresponents, així com
canalitzar i fer el control i el seguiment de les incidències associades als projectes anteriors.
- Donar  suport  i  solucionar  els  problemes  i  consultes  relatives  a  la  instal·lació  i  a  la  utilització  de
programari i maquinari divers.
- Formar part de l’equip de treball dels projectes corporatius que en siguin designats.
- Donar assessorament tècnic a l’estudi de viabilitat de nous sistemes d’informació corporatius.
- 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
- I, en general qualsevol altra funció de caràcter similar que li sigui atribuïda.

Les  funcions  no són determinants  i  excloents,  per  la qual  cosa es  considera qualsevol  altra funció de
caràcter similar que li sigui atribuïda.

Cinquena. Requisits dels aspirants
Per poder prendre part en el procés les persones aspirants hauran de complir, en la data de finalització del
termini  de  presentació  de  sol·licituds,  i  durant  el  desenvolupament  del  procés  selectiu,  els  següents
requisits:

a) Tenir la nacionalitat espanyola o trobar-se en algun dels supòsits previstos a l’article 57 del TREBEP.
Independentment de la seva nacionalitat, també podran ser admesos en aquesta convocatòria els cònjuges
dels espanyols i espanyoles i dels nacionals d’altres estats membres si no estan separats de dret. Així com
els i les descendents dels i de les cònjuges dels espanyols i espanyoles i dels nacionals d’altres estats
membres de la Unió Europea, sempre que els cònjuges no estiguin separats de dret, si són menors de 21
anys o dependents.
Les  persones  aspirants  amb  nacionalitat  diferent  a  l’espanyola  hauran  de  demostrar  els  coneixements
suficients de castellà i català i es podrà exigir la superació de proves amb aquesta finalitat.
b) Tenir la capacitat funcional per al desenvolupament de les funcions corresponents.
c) Haver complert els 16 anys i no excedir l’edat màxima de jubilació o la que s’estableixi a les bases
específiques de la convocatòria, si fos el cas, d’acord amb la normativa específica d’aplicació.
d) No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de les Administracions Públiques o
òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats Autònomes, ni trobar-se en situació d’inhabilitació
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absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial o per exercir funcions similars a
les que es desenvolupaven.
En el  cas de pertànyer a un altre estat, no trobar-se inhabilitats o en situació equivalent ni  haver estat
sotmesos a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu estat i en els mateixos termes, l’accés
a l’ocupació pública.
e) Estar en possessió de la titulació d’enginyeria informàtica, o estar en condició d’obtenir-lo en la data de
finalització del termini de presentació de sol·licituds de participació.
En  el  cas  de  titulacions  expedides  a  l’estranger,  cal  aportar  l’homologació  corresponent  del  Ministeri
d’Educació, Cultura i Esports.
Si el títol procedeix d’un estat membre de la Unió Europea, s’ha de presentar el certificat acreditatiu del
reconeixement o d l’homologació del títol equivalent, de conformitat amb la Directiva 89/48/CEE, de 21 de
desembre de 1988, el Reial Decret 1837/2008 i altres normes de transposició i desplegament.
f) No tenir la condició de personal funcionari de carrera en el mateix cos, escala o especialitat, en la
mateixa escala, subescala, classe o categoria de l’administració a que s’opta.
g) Acreditar  coneixements  de  català  equivalents  al  nivell  C1  del  marc  europeu  comú  de  referència
(MECR) segons estableix el Decret 161/2002, d’11 de juny.
Els aspirants que no acreditin estar en possessió del certificat de coneixements de llengua catalana del
nivell de suficiència de català C1 de la Secretaria de Política Lingüística o equivalent hauran de realitzar una
prova de coneixements amb contingut anàleg.
Sempre que sigui possible, la prova la farà una persona tècnica del Consorci de Normalització Lingüística.
Aquesta persona assistirà al tribunal amb veu i sense vot. Aquesta té caràcter obligatori i eliminatori i es
qualificarà d’apte o no apte. Les persones aspirants que no superin la prova de català quedaran exclosos de
la convocatòria.
Quedaran exemptes de fer la prova aquelles persones candidates que, en algun procés de selecció per a
l’accés a la condició de personal funcionari o laboral, en qualsevol Administració o entitat del sector públic
institucional, ja hagin superat una prova de coneixements de català de nivell equivalent o superior.
h) Acreditar coneixements superiors de castellà tant en l’expressió oral com en l’escrita.
Les  persones  aspirants  admeses  en  el  procés  selectiu  que  no  tinguin  la  nacionalitat  espanyola  han
d’acreditar uns coneixements superiors de la llengua castellana.
L’aspirant que no pugui acreditar documentalment que posseeix el nivell requerit s’haurà de sotmetre a les
proves de coneixements de castellà previstes a les presents bases. Quedaran exemptes de la realització de
l’exercici de llengua castellana les persones aspirants que n’acreditin el coneixement superior mitjançant
alguna de les tres opcions següents:
- Haver cursat la primària, la secundaria i el batxillerat, si s’escau, a Espanya.
- Diploma d’espanyol  d’acord amb el  RDL 1137/2002, de 31 d’octubre,  o equivalent,  o certificat  que
acrediti haver superat totes les proves requerides per a l’obtenció del mateix.
- Certificat d’aptitud en espanyol per a persones estrangeres expedit per escoles oficials d’idiomes.
i) No patir cap malaltia ni cap limitació física o psíquica que impedeixi el desenvolupament normal de les
funcions corresponents a la plaça convocada.

Sisena. Presentació de sol·licituds i llista d’admesos i exclosos
6.1. Les persones interessades en prendre part en el procediment hauran de presentar una instància en la
qual hauran de fer constar que coneixen i accepten aquestes bases i reconeixen totes i cadascuna de les
condicions exigides.

Les  instàncies  hauran  de  presentar-se  per  la  seu  electrònica  de  l’Ajuntament  de  la  Seu  d’Urgell
(www.laseu.cat) i es podran presentar únicament de forma telemàtica a la seu electrònica de l’Ajuntament.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals, per aquesta convocatòria els terminis seran
del dia 30.01.2023 al 18.02.2023, ambdós inclosos. En ser el darrer dia inhàbil, passaran les actuacions al
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dia següent hàbil. L’Ajuntament no acceptarà instàncies presentades abans de la data d’inici ni després de
la data final.

Les bases i la convocatòria es publicaran íntegrament en el BOP i DOGC. Els restants i successius anuncis
d’aquesta convocatòria es faran públics únicament en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.

6.2. A la instància s’adjuntarà:

a. Fotocòpia  del  Document  Nacional  d’Identitat  o  del  document  equivalent  dels  altres  països,  o  el
consentiment de la persona aspirant per tal que l’Ajuntament pugui comprovar que les dades que la persona
manifesta s’ajusten a la realitat.
b. Fotocòpia de la titulació d’accés requerida.
c. Currículum vitae en el qual s’incloguin les dades personals i de contacte.
d. Fotocòpia del document acreditatiu dels coneixements de nivell de català.
e. Fotocòpia del document acreditatiu dels coneixements de nivell de castellà.
f. Llistat ordenat de mèrits a tenir en compte a la fase de concurs, així com altres mèrits i circumstàncies
al·legades que hagin de ser valorades.
g. Fotocòpia dels certificats i títols acreditatius dels mèrits al·legats, tant personals com professionals.
h. Declaració responsable de complir totes i cadascuna de les condicions exigides en les bases d’aquesta
convocatòria,  sempre  referides  a  la  data  en  què  expira  el  termini  assenyalat  per  a  la  presentació
d’instàncies.

6.3. Tota la documentació haurà de ser presentada de forma telemàtica. L’Ajuntament podrà requerir la
documentació original en cas de dubte per tal de garantir-ne la veracitat. En cas que es detecti falsedat en el
document la persona quedarà automàticament suspesa del procés.

6.4. Es computaran com a situacions assimilades al servei actiu, als efectes del còmput de serveis prestats,
els següents:

a. Les persones que hagin gaudit d’una excedència per cura de familiars d’acord amb l’article 89.4 del
TREBEP.
b. Les persones que hagin gaudit d’una excedència per raó de violència de gènere d’acord amb l’article
89.5 del TREBEP.
c. Les persones declarades en serveis especials d’acord amb l’article 87 del TREBEP.
d. El personal laboral declarat en excedència forçosa d’acord amb l’article 46.1 del TRET.

6.5. Amb la presentació de la sol·licitud, les persones aspirants:

a. Donen el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per
prendre part en aquesta convocatòria i per a la tramitació del procés selectiu, que seran incorporades al
fitxer de Recursos Humans, d’acord amb la normativa vigent.
b. Donen  el  seu  consentiment  a  rebre  per  via  electrònica  les  comunicacions  que  puguin  derivar-se
d’aquest procés.

6.6. Els aspirants, en el moment de la presentació de la instància per participar en el procés selectiu, hauran
de presentar en format digital, la fitxa d’autoavaluació amb els mèrits aportats així com la documentació
acreditativa corresponent. Només s’han de fer constar els mèrits obtinguts fins a l’últim dia del període de
presentació d’instàncies.

6.7. El currículum vitae i la vida laboral no substitueixen les funcions de la fitxa d’autoavaluació aportada a
l’Annex de les presents bases.

Administració Local 151



  Número 245

Butlletí Oficial de la Província de Lleida Divendres, 23 de desembre de 2022

6.8.  Els  certificats  o  titulacions  hauran  d’acreditar  que  s’han  obtingut  com  a  molt  tard  en  la  data  de
presentació de sol·licituds.

6.9.  Les  persones  en  situació  de  discapacitat  seran  admeses  al  procés  de  selecció  sense  necessitat
d’acreditar  les  seves  condicions  psíquiques,  físiques  i  sensorials  abans  del  seu  començament,  sens
perjudici  que,  superat  el  procés  selectiu,  en  presentar  la  documentació  per  ser  nomenades,  hauran
d’acreditar, igual que la resta d’aspirants, la seva capacitat per desenvolupar les funcions i tasques dels llocs
que es convoquen.

Els aspirants amb discapacitat podran demanar en la sol·licitud de participació, l’adaptació o l’adequació de
temps i mitjans materials per a la realització de les proves i dels exercicis previstos en la convocatòria i el
motiu d’aquestes. Als efectes d’aquestes adaptacions es considerarà el que estableix l’article 7 del Decret
66/1999, de 9 de març, sobre l’accés a la funció pública de les persones amb discapacitat i dels equips de
valoració multiprofessional.

Els  aspirants  en  situació  de  discapacitat  que  sol·licitin  adaptacions,  hauran  de  presentar  un  dictamen
vinculant expedit per l’equip multiprofessional competent que determinarà, si fos el cas, l’adaptació del lloc o
llocs de treball sempre que aquesta no impliqui una modificació exorbitant en el context de l’organització o
sigui incompatible amb el desenvolupament de les funcions i tasques del lloc o llocs que es convoca.

6.10. Un cop finalitzat el termini de presentació d’instàncies la Junta de Govern Local aprovarà, la llista
provisional de les persones aspirants admeses i excloses al procés selectiu, amb expressió de la causa
d’exclusió.  En  la  mateixa  resolució  s’indicarà  la  composició  del  tribunal  i  el  lloc,  la  data  i  l’hora  del
començament de les proves de coneixement d’idiomes, si s’escau.

6.11. Aquesta llista provisional es publicarà a l’e-tauler de l’Ajuntament. Malgrat això, en aplicació del que
preveu el segon paràgraf de l’art. 78 del Reglament del personal al servei de les entitats locals, es podrà
substituir aquesta publicació per una notificació a tots els interessats.

6.12. Un cop publicada la llista provisional es concedirà un termini de 5 dies hàbils per a la presentació
d’esmenes i reclamacions, per esmenar el defecte o adjuntar el document que sigui preceptiu. Si en aquest
termini no hi hagués reclamacions, al·legacions o esmenes la llista passaria a ser definitiva i es publicarà a
l’e-tauler de l’Ajuntament.

Setena. Tribunal qualificador
7.1. El tribunal qualificador s’ajustarà al que disposa l’article 60 del TREBEP i al Reglament de Personal al
servei de les entitats locals, aprovats pel Decret 214/1990. La seva composició serà estricament tècnica,
ajustada als principis d’imparcialitat i professionalitat, seguint en la mesura del possible els criteris de paritat
entre dones i homes.

7.2. El tribunal qualificador estarà constituït de la següent manera:

- President: un funcionari de carrera i/o personal laboral fix, personal de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.
- Dos vocals tècnics: funcionaris de carrera i/o personal laboral fix que podran ser o no personal del
mateix Ajuntament i que compliran en tot moment amb els requisits de professionalitat i imparcialitat.
- Secretari: un funcionari o personal laboral fix de l’Ajuntament, amb veu però sense vot.

Un dels vocals i el seu suplent ho serà a proposta de l’EAPC.
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7.3. El tribunal no podrà constituir-se sense l’assistència d’almenys tres membres amb veu i vot, titulars o
suplents, ni podrà actuar sense la presència, com a mínim, del President i del Secretari. El Tribunal podrà
optar per reunir-se telemàticament sempre que es compleixin els requisits indicats a la base setena.

7.4.  El  tribunal pot  disposar la incorporació a les seves tasques d’assessors especialistes, els quals es
limitaran a l’exercici de les seves especialitats tècniques en base a les quals col·laboraran exclusivament
amb el tribunal. La seva funció se circumscriu a l’assessorament tècnic especialitzat, actuant amb veu però
sense vot. Els assessors hauran de guardar sigil i confidencialitat sobre les dades i assumptes sobre els
quals tinguin coneixement a conseqüència de la seva tasca assessora al tribunal.

7.5. L’abstenció i recusació dels i de les membres del tribunal s’ha d’ajustar al que preveuen els articles 23 i
24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

7.6.  El  tribunal  està  facultat  per  resoldre  els  dubtes  o  les  discrepàncies  que  s’originin  durant  el
desenvolupament del procés de selecció.

7.7. En cas d’empat, el vot del President serà de qualitat.

7.8.  El  tribunal  ordenarà  a  les  persones  aspirants  d’acord  amb  la  puntuació  declarada  en  la  fitxa
d’autoavaluació.

7.9. Una vegada es disposi d’aquest llistat ordenat, el tribunal comprovarà les puntuacions de les persones
aspirants.  La  comprovació  es  realitzarà  respecte  dels  documents  aportats  i  esmentats  a  la  fitxa
d’autoavaluació i/o les dades aportades pel  Servei  de Recursos Humans de l’Ajuntament  respecte dels
serveis prestats en aquesta administració. En cas d’empat es verificarà la informació per poder desfer-los en
funció dels criteris fixats a la base 9.2 de les presents bases.

7.10. El tribunal podrà exigir que els aspirants mostrin els documents originals. En aquest cas, els aspirants
hauran d’aportar-los a l’Ajuntament  en el  termini  màxim de 5 dies des del  requeriment  que es  faci  als
aspirants.

7.11. El tribunal podrà decidir no comprovar la puntuació dels aspirants que, segons la puntuació que han fet
constar a la fitxa d’autoavaluació, no tenen opcions de poder ser seleccionats.

7.12. Una vegada realitzada la comprovació, el tribunal fixarà la llista provisional de puntuacions, ordenant
de major a menor les sol·licituds i indicant el resultat d’aplicar els criteris de desempat, quan hagi estat
necessari. En aquest llistat, les persones aspirants amb puntuació idèntica sortiran al mateix lloc.

7.13. El llistat es publicarà a l’e-Tauler de la seu electrònica de l’Ajuntament i no es farà cap notificació
personal als aspirants.

7.14. Les persones aspirants podran formular al·legacions en un termini de 5 dies hàbils a comptar des del
dia següent a la data de publicació de la llista i aportar els documents justificatius dels mèrits que s’hagin fet
constar  a la fitxa d’autoavaluació.  No podran incloure nous mèrits que no s’hagin fet  constar  a la fitxa
d’autoavaluació.

7.15.  El  tribunal  analitzarà  les  al·legacions,  les  resoldrà  justificadament,  fixarà  el  llistat  definitiu  de
puntuacions i farà la proposta de nomenament o contractació a l’òrgan competent. L’acta es publicarà a
l’e-Tauler de la seu electrònica de l’Ajuntament.

Vuitena. Procés selectiu
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8.1. La forma de selecció serà la de concurs de mèrits, que es regirà segons els criteris generals establerts
a  l’acord  sobre  els  processos  d’estabilització  de  l’Ajuntament  de  la  Seu  d’Urgell  i  allò  disposat  a  les
Disposicions  Addicionals  6ª  i  8ª  de la  Llei  20/2021, de 28 de desembre,  de mesures  urgents  per  a  la
reducció de la temporalitat en l’ocupació pública.

8.2. Les persones aspirants que no acreditin un coneixement de català i castellà segons allò disposat a la
base 5ª hauran de realitzar les proves de coneixements de llengües que es detallen a continuació:

a. Prova de coneixements de català.
S’ajustarà a les disposicions del  Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del  coneixement del
català  i  l’aranès  en  els  processos  de  selecció  de  personal  i  de  provisió  de  llocs  de  treball  de  les
administracions públiques de Catalunya.
La prova de llengua catalana es qualificarà com a apte o no apte, essent, per tant, de caràcter eliminatori, i
el fet de no superar-la suposarà l’exclusió del procés selectiu.
Les  persones  aspirants  que  estiguin  en  possessió  del  certificat  acreditatiu  corresponent  o  els  seus
equivalents resten exempts de portar a terme aquesta prova.
b. Prova de coneixements de castellà.
Consistirà en la realització d’una prova en què es comprovarà que les persones aspirants posseeixen un
nivell  adient  de comprensió  i  expressió oral  i  escrita  d’aquesta llengua,  en tot  cas  ajustat  al  contingut
funcional del lloc de treball a desenvolupar.
La prova de llengua castellana es qualificarà com a apte o no apte, essent, per tant, de caràcter eliminatori, i
el fet de no superar-la suposarà l’exclusió del procés selectiu.
Les  persones  aspirants  que  estiguin  en  possessió  del  certificat  acreditatiu  corresponent  o  els  seus
equivalents resten exempts de portar a terme aquesta prova.

8.3. L’acreditació i valoració dels mèrits es realitzarà d’acord amb els següents paràmetres:

a. El  límit  temporal  per  valorar  l’experiència  professional  serà  la  data  de  finalització  del  termini  de
presentació de sol·licituds de participació.
b. Només  es  valoraran  els  mèrits  citats  a  la  fitxa  d’autoavaluació  aportada  durant  el  període  de
presentació  d’instàncies  i  que es  pugui  verificar  amb la  documentació  acreditativa  presentada dins  del
mateix termini.
c. L’experiència professional es computa per mesos complets.
d. Els serveis prestats a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell  s’hauran d’acreditar mitjançant el certificat de
serveis prestats. El certificat no s’haurà d’aportar amb la instància i s’incorporarà d’ofici a la documentació
de cada aspirant, si aquest ho fa constar a la fitxa d’autoavaluació.
e. Els serveis prestats a d’altres Administracions públiques s’acreditaran mitjançant certificat de serveis
prestats amb el model de l’Annex I del Reial Decret 1461/82. No s’acceptaran els acreditats amb algun altre
model de certificat.
f. L’acreditació de la formació es realitzarà mitjançant  fotocòpia  dels  corresponents  títols  o certificats
emesos per les institucions formadores corresponents, que hauran d’incloure la identificació de la persona
titular, les hores de durada o crèdits equivalents, la temàtica, la data d’emissió, la indicació sobre si és un
certificat d’aprofitament o assistència, i l’organisme emissor.
g. Els mèrits obtinguts a l’estranger s’han d’acreditar mitjançant certificats traduïts oficialment a qualsevol
de les dues llengües oficials a Catalunya.

8.4. La puntuació del concurs de mèrits serà d’un màxim de 10 punts, que es distribuiran d’acord amb els
criteris següents:

8.4.1. Experiència professional.
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L’experiència professional tindrà una valoració màxima de 6 punts, segons es detalla:

a. L’experiència  en  la  plaça  convocada  o  equivalent,  com a  funcionari  interí,  laboral  temporal,  o  en
adscripcions o assignacions temporals a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i/o a qualsevol ens públic que en
depèn es valorarà amb 0,10 punts per cada mes de serveis prestats.
b. L’experiència en altres llocs del mateix grup o subgrup de classificació, però no en la realització de
feines anàlogues, com a funcionari interí, laboral temporal, o en adscripcions o assignacions temporals a
l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i/o a qualsevol ens públic que en depèn es valorarà amb 0,0705 punts per
cada mes de serveis prestats.
c. L’experiència en llocs de treball  realitzant  tasques anàlogues a les de la plaça convocada, com a
funcionari interí  o laboral temporal, en altres administracions locals o en organismes o societats que en
depenguin es valorarà amb 0,033 punts per cada mes de serveis prestats.

8.4.1.2. Per a valorar l’experiència professional es seguiran els criteris següents:

a. Es comptabilitzarà com a mes un període ininterromput de 30 dies, independentment de la jornada de
treball, i no es tindran en compte les fraccions inferiors excepte quan s’apliquin els criteris de desempat.
b. En aquells casos de reducció de jornada per guarda legal o cura directa d’un familiar fins al segon grau
de consanguinitat o afinitat, aquests períodes es computaran com a jornada sencera, sempre que quedin
acreditats.

8.4.2. Formació.

Els mèrits acadèmics es valoraran amb un màxim de 4 punts, seguint els criteris següents:

a. Titulacions.  Es  valorarà  la  formació  reglada  (altres  graus  universitaris,  llicenciatures,  diplomatures,
màsters, postgraus) que tinguin relació directa amb el lloc de treball a ocupar, diferents de la titulació que
dona accés a la plaça convocada. Les puntuacions seran les següents:
o 0,75 punts per grau o equivalent
o 0,50 punts per màster o doctorat
o 0,40 punts per postgrau

No es valoraran postgraus que siguin primera part d’un mestratge si el mestratge s’ha valorat.

b. Es valoraran amb 0,08 punts per hora de formació acreditada:
i. Formacions relacionades amb el lloc de treball a ocupar.
ii. Formacions transversals, com per exemple en igualtat, organització o treball en equip, entre d’altres.
iii. Cursos relacionats amb el lloc de treball i les tasques a desenvolupar, sempre que siguin expedits per
l’administració  pública i/o empreses  privades,  i  sempre que aquests  cursos  hagin  estat  contractats  per
l’Ajuntament de la Seu d’Urgell o una altra administració.
No es valoraran els certificats on no s’especifiquin les hores de formació.
c. Nivell de català superior a l’exigit: s’atorgaran 0,25 punts per nivell.
d. Formació ACTIC: s’atorgaran 0,50 punts per nivell.

8.4.3. Altres mèrits.

Es valorarà amb 0,50 punts haver superat un concurs-oposició de la categoria convocada a l’Ajuntament de
la Seu d’Urgell sense haver obtingut plaça en propietat.

Novena. Llista de persones aprovades i presentació de documents
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9.1. La puntuació definitiva del procés selectiu serà el resultat de la puntuació obtinguda en la valoració dels
mèrits.

9.2. En cas d’empat, l’ordre de les persones aspirants s’establirà seguint els següents criteris:

1. Segons l’experiència total acreditada:
a. Major experiència a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i a la plaça convocada.
b. Major experiència a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i en altres llocs de treball del mateix grup que el de
la plaça convocada.
c. Major experiència en altres entitats locals i a la plaça convocada.
2. Major  nombre  de  dies  d’experiència  professional  en  la  plaça  convocada  o  equivalent,  prestats  a
l’Ajuntament de la Seu d’Urgell o en qualsevol ens públic integrat d’aquest.
3. La persona aspirant de major edat.

9.3.  Un  cop  finalitzada  la  qualificació  de  les  persones  aspirants  es  publicarà  la  relació  de  persones
aprovades per ordre de puntuació final.

9.4. L’aspirant que resulti seleccionat haurà de presentar davant de la Secretaria General de l’Ajuntament,
dins del termini de 20 dies naturals des de que es faci pública la proposta d’aspirant a la plaça objecte
d’aquesta  convocatòria  i  abans  del  seu  nomenament  com  a  funcionari  de  carrera,  el  certificat  mèdic
acreditatiu de complir  les condicions  físiques  o psíquiques  específiques  per  a l’exercici  de les funcions
pròpies del lloc de treball al que es fa referència així com original o còpia compulsada de tots els documents
requerits a la base cinquena d’aquesta convocatòria.

9.5.  Si  l’aspirant  seleccionat  no pren possessió o no aporta  la  referida documentació durant  el  termini
previst, es procedirà al nomenament del següent aspirant de la llista de puntuacions finals, respecte el qual
serà aplicable el mateix termini que a l’anterior; i així successivament per ordre de prelació d’acord amb les
puntuacions finals.

Desena. Període de pràctiques
10.1. Formarà part del procés selectiu la superació d’un període de pràctiques amb caràcter eliminatori, que
tindrà una durada de tres mesos.

10.2.  A la  finalització  del  període  de  pràctiques  s’emetrà  informe  d’avaluació  per  part  de  la  persona
responsable de fer el seguiment de la persona nomenada. La qualificació d’aquest període serà apte o no
apte. En cas dels aspirants declarats no aptes per resolució motivada de l’Alcaldia amb tràmit d’audiència
previ, perdran en conseqüència tots els drets al nomenament.

10.3. El període de pràctiques es suprimirà en el cas que la persona aspirant hagi ocupat durant un termini
superior  als  tres  mesos  com  a  període  de  pràctiques  una  plaça  equivalent  a  la  de  l’objecte  de  la
convocatòria i a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.

10.4. Durant el període de pràctiques el personal haurà d’assistir als cursos de formació que l’Ajuntament
pugui organitzar.

10.5. Els aspirants que hagin superat aquest període seran nomenats funcionaris de carrera. Els que no
l’hagin superat perdran tots els drets al nomenament.

Onzena. Creació i funcionament de la borsa de treball
11.1. Borsa de treball genèrica tindrà el funcionament que es descriu a continuació:

Administració Local 156



  Número 245

Butlletí Oficial de la Província de Lleida Divendres, 23 de desembre de 2022

Les persones aspirants a les vacants convocades i que no obtinguin plaça passaran a formar part d’una
borsa de treball  de caràcter  extraordinari  per  ordre de puntuació.  Aquesta borsa funcionarà dins de la
jerarquia de borses i serà la que prevalgui per sobre del a resta de borses existents.

En cas d’empat entre els aspirants que s’incorporaran a la borsa, l’ordre s’establirà seguint els criteris de
desempat establerts en la base 9.2 de les presents bases.

11.2. Borsa de treball específica:

La finalitat d’aquesta borsa és excepcional, atenent l’esperit de la Llei 20/2021. Així, l’objecte de la borsa és
proveir aquelles places que han estat cobertes inicialment en propietat i respecte de les quals l’aspirant
seleccionat durant el  període de prova o mentre duri el  pla d’estabilització passi  a una situació que no
impliqui reserva de plaça. En aquest cas, l’Ajuntament podrà recórrer a la borsa de funcionaris de carrera
per tal de proveir la plaça que es generi com a conseqüència de la plaça que hagi tornat a quedar vacant.

La borsa de treball creada a partir d’aquest procés selectiu serà vigent fins al dia 31 d’octubre de 2024.

Les persones aspirants que passin a formar part de la borsa de treball podran ser cridades per l’Ajuntament
d’acord amb l’ordre rigorós de qualificació per al seu nomenament d’acord amb allò disposat a l’article 10 del
TREBEP, sempre i quan es trobin disponibles i reuneixin la resta de requisits en la data prevista per a l’inici
de la interinitat, i procedeixi legalment conforme a la normativa vigent del moment.

11.3. La pertinència a la borsa de treball  no implica, per si mateixa, cap mena de dret al nomenament.
Únicament es garanteix que quan l’Ajuntament consideri necessària la cobertura urgent d’una plaça s’apliqui
el procediment establert en aquestes bases.

11.4 L’Ajuntament intentarà comunicar-se un màxim de tres vegades amb la persona aspirant mitjançant
mitjans telemàtics: trucada telefònica, videotrucada, correu electrònic, SMS, etc. Entre cada intent hauran de
passar com a mínim 3 hores.

Si la persona no respongués en un termini màxim de tres dies hàbils, aquesta passaria a ocupar el darrer
lloc de la borsa de treball i l’Ajuntament iniciaria les comunicacions amb el o la següent aspirant de la borsa.
Tots els intents de comunicació per part de l’Ajuntament quedaran registrats a l’expedient pertinent.

11.5. Si la persona cridada respongués a la comunicació iniciada per l’Ajuntament, aquest li atorgaria un
període màxim de dos dies hàbils per manifestar la seva conformitat o renúncia al nomenament.

11.6. La permanència de les persones a aquesta borsa resta supeditada a la disponibilitat per cobrir les
vacants que es presentin. S’exceptuen d’aquest supòsit les renúncies per causa justificada. Es consideren
causes justificades aquelles sobrevingudes i no voluntàries com malalties, part o compliment d’un deure
inexcusable  de  caràcter  públic  o  personal,  entre  d’altres.  Aquestes  situacions  s’hauran  de  justificar
documentalment.

11.7. Les persones que acumulin dues renúncies corresponents a dues ofertes de treball per alguna causa
diferent a les citades anteriorment, o siguin sancionades per la incoació d’un procediment disciplinari, seran
eliminades de la borsa.

11.8. Si el responsable del servei on s’adscrigui la persona integrant de la borsa prèviament nomenada emet
un informe negatiu, relatiu a la manca de capacitat manifestada per un rendiment insuficient que impedeixi
realitzar amb eficàcia les funcions atribuïdes al lloc de treball, en donarà trasllat a Recursos Humans, i
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s’articularà  el  procediment  contradictori  corresponent,  el  qual  podrà comportar  l’expulsió  de la  persona
aspirant de la borsa, tot informant, si s’escau, la representació del personal.

Dotzena. Incompatibilitats
12.1. Serà aplicable a les persones proposades el règim d’incompatibilitat al sector públic, en compliment
dels quals en el moment del nomenament, hauran d’aportar una declaració de les activitats que realitza,
sol·licitant la compatibilitat en el seu cas, o exercir l’opció prevista a l’article 337 del Decret 214/90, de 30 de
juliol,  pel  qual  s’aprova el  Reglament  de Personal  al  servei  de les entitats  locals, així  com la resta de
disposicions aplicables.

12.2.  Pel  que  fa  a  la  determinació  i  adscripció  al  lloc  de  treball,  règim d’horari  i  jornada,  la  persona
nomenada s’atindrà als acords i resolucions que adoptin els òrgans corresponents de l’Ajuntament.

Tretzena. Incidències i recursos
13.1. Contra la convocatòria i les presents bases, que exhaureixen la via administrativa, es podrà interposar
per part de les persones interessades recurs potestatiu de reposició en el termini d’un mes davant el mateix
òrgan que les hagi aprovat, d’acord amb l’article 123 de la Llei  39/2015, d’1 d’octubre, de procediment
administratiu  comú  de  les  administracions  públiques.  En  cas  de  no  interposar  el  recurs  potestatiu  de
reposició es podrà interposar directament recurs contenciós administratiu, segons l’article abans esmentat i
el 45 i següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa,
davant el Jutjat contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la publicació
al Butlletí Oficial de la Província de Lleida.

13.2. Els actes qualificats del tribunal qualificador podran ser recorreguts en alçada davant la presidència de
la corporació o de l’autoritat en qui hagi delegat en el termini d’un mes des que s’hagin publicat.

13.3. Els actes de tràmit del tribunal qualificador no podran ser objecte de recurs, sense perjudici que es
puguin interposar reclamacions quan es tracti d’esmenar possibles errors materials en la confecció de la
llista d’aprovats, errors en la transcripció de publicacions, errors aritmètics en les qualificacions o errors
observables a simple vista. Aquests errors també podran ser corregits d’ofici pel tribunal.

13.4. El Tribunal està facultat per resoldre els dubtes o discrepàncies que sorgeixin referents a aquestes
bases i al desenvolupament del procés selectiu, i per prendre els acords necessaris pel seu bon ordre i
desenvolupament.

13.5. En allò no previst en aquestes bases serà d’aplicació el que disposen la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim
local que va ser aprovat per Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, el Reial Decret Legislatiu 5/2015,
de 30 d’octubre, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, el Text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya que va ser aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril,  el  Reglament  de  personal  al  servei  de  les  entitats  locals  que  va  ser  aprovat  per  decret  de  la
Generalitat  de  Catalunya  214/1990,  de  30  de  juliol,  la  Llei  39/2015,  de  1  d’octubre,  de  procediment
administratiu comú de les Administracions Públiques, i la resta de les disposicions vigents en la matèria.

Catorzena. Clàusula de protecció de dades de caràcter general
14.1. L’Ajuntament de la Seu d’Urgell  tractarà les dades personals de les persones sol·licitants i  de les
persones seleccionades en aquest  procés selectiu,  amb la finalitat  de gestionar  la seva sol·licitud i  les
actuacions objecte d’aquesta convocatòria, i es sotmet a les obligacions previstes en el Reglament europeu
2016/679, de 27 d’abril, General de Protecció de Dades (RGPD) i la seva adaptació a l’ordenament jurídic
espanyol a través de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia
dels drets digitals, i la resta de normativa complementària. En concret es preveu el tractament de dades de
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contacte i acadèmics de les persones que participen en l’execució i seguiment dels objectius establerts en
aquestes bases.

14.2. L’Ajuntament de la Seu d’Urgell realitzarà les tasques necessàries perquè s’acompleixin els principis i
deures establerts en la normativa vigent  sobre la matèria, per garantir  que no hi  ha risc per als drets i
llibertats dels sol·licitants i dels seleccionats. Aquestes actuacions han d’incloure especialment la garantia de
transparència, en compliment dels articles 13 i 14 del RGPD, amb la informació detallada per la corporació.

14.3.  Per  a  qualsevol  consulta  o  queixa  relacionades  amb  el  tractament  de  les  dades  personals,  els
sol·licitants  tenen el  dret de contactar  amb el  delegat de protecció de dades a través de la bústia que
l’Ajuntament de la Seu d’Urgell posa a la seva disposició: dpd@aj-laseu.cat

14.4. Les dades que les persones seleccionades han facilitat, un cop finalitzat el motiu que n’ha originat la
recollida, es conserven seguint les instruccions de gestió documental i d’arxiu de l’Ajuntament. Les dades
que les persones sol·licitants han facilitat es conserven durant un màxim de 3 anys a partir de la presentació
de la sol·licitud.

14.5.  Les persones aspirants  i  les persones seleccionades poden exercir  els  drets d’accés, rectificació,
supressió, limitació, portabilitat o oposició al tractament de les seves dades, en els termes previstos a la
legislació vigent, a través de la seu electrònica de l’Ajuntament.

14.6. Les persones seleccionades tenen l’obligació de respectar la confidencialitat de tota la informació i les
dades de caràcter personal que, per qualsevol mitjà, els arribin com a conseqüència de la seva estada a
l’Ajuntament, i no desvelar-les ni reproduir-les de cap manera a fora de l’Ajuntament. Les dades esmentades
poden referir-se tant a empleats públics, com a usuaris o ciutadans i, en general, a totes aquelles terceres
persones que de forma directa o indirecta es posin en contacte amb l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.

14.7. Les persones seleccionades tenen l’obligació de complir amb les polítiques de seguretat, protecció de
dades i ús dels sistemes d’informació vigents a l’Ajuntament, així com qualsevol instrucció que, en aquest
sentit, se’ls faciliti. A més, han de respectar la confidencialitat de qualsevol fet que hagin observat o que el
personal de l’Ajuntament els hagi fet arribar en relació amb el servei o el personal esmentat.

ANNEX
Fitxa d’autoavaluació de mèrits (l’autobaremació té la consideració de declaració responsable. La falsedat
en les dades d’autobaremació determina l’exclusió del procés i la consideració de no haver-hi participat, a
més de les actuacions legals que derivin de la falsedat en les dades) *

1. Dades personals

Nom i cognoms DNI

2. Dades de la plaça objecte de la convocatòria

Identificació de la plaça
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Denominació: Tècnic mitjà d’informàtica

Escala: Administració Especial

Subescala: Tècnica

Grup: A2

Naturalesa: Funcionarial

3. Experiència professional

NÚM. DE MESOS

Mesos  de  servei  o  de  treball  prestat  en  la  plaça  objecte  de  la
convocatòria o equivalent, com a funcionari interí, laboral temporal, o en
adscripcions o assignacions temporals a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell
i/o a qualsevol ens públic que en depèn.

Mesos de servei o de treball prestat en altres llocs de treball en el mateix
grup  o  subgrup  de  classificació,  però  no  en  l’exercici  de  funcions
anàlogues, com a funcionari interí, laboral temporal, o en adscripcions o
assignacions temporals a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i/o a qualsevol
ens públic que en depèn.

Mesos  de  servei  o  de  treball  prestat  en  la  realització  de  tasques
anàlogues a les de la plaça convocada, com a funcionari interí o laboral
temporal,  en  qualsevol  altra  administració  local  o  en  organismes  o
societats que depenguin d’aquesta.

4. Formació
Es valorarà aquella formació reglada que tingui relació directa amb el lloc de treball a ocupar, diferent de la
que dona accés a la plaça convocada:

Formació reglada Sí / No

Titulació de Grau o equivalent 

Titulació de màster o doctorat

Titulació de postgrau

Altres equivalents:
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Formació no reglada
NOM DE L’ACCIÓ FORMATIVA HORES ORGANISME FORMADOR (CAL INDICAR EL

RÈGIM JURÍDIC DE L’ORGANISME)

Coneixements de català Sí / No

Certificat de nivell superior de català 

Formació ACTIC Sí / No

Nivell 1 – Certificat bàsic ACTIC

Nivell 2 – Certificat mitjà ACTIC

Nivell 3 – Certificat avançat ACTIC

5. Altres mèrits

Sí / No
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Ha superat un procés selectiu de concurs-oposició per a l’accés a una
plaça de la categoria de la plaça objecte de al convocatòria sense haver
obtingut plaça en propietat?

Bases reguladores del procés selectiu d’una plaça de tècnic mitjà de medi ambient i sostenibilitat, mitjançant
el  sistema  de  concurs,  corresponents  a  l’oferta  pública  d’estabilització  de  l’ocupació  temporal  de
l’ajuntament de la Seu d’Urgell.

Primera. Objecte i justificació

L’objecte  d’aquestes  bases  és  regular  la  selecció,  mitjançant  convocatòria pública i  amb el  sistema de
concurs de mèrits, d’una plaça de tècnic mitjà de medi ambient i sostenibilitat, classificada a la plantilla de
personal de l’Ajuntament de La Seu d’Urgell a l’escala d’Administració Especial, subescala Tècnica, subgrup
A2, en règim funcionarial.

Aquesta plaça es troba subjecta al procés excepcional d’estabilització regulat per la Llei 20/2021, de 28 de
desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat i resten regides per les presents bases,
corresponents a l’oferta d’estabilització de l’ocupació temporal de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, aprovades
per l’Alcaldia núm. 368/2022 en data 24.05.2022, publicades al  BOP de Lleida en data 30.05.2022 i  al
DOGC en data 27.05.2022.

Segona. Normativa aplicable
L’Acord de condicions generals que regeix aquesta convocatòria va ser aprovat per la Junta de Govern
Local del dia 07.11.2022 i publicat al BOP el dia 15.11.2022

Aquesta convocatòria es regeix per allò disposat a la normativa vigent en matèria de Funció Pública. En
concret, al Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de l’Estatut bàsic
de l’empleat públic, al Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei
de les entitats locals, al 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, a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local
i al Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del coneixement del català i l’aranès en els processos
de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya.

Tercera. Principis rectors
L’Ajuntament  de La Seu d’Urgell  garanteix que tots  els  processos  de selecció es regiran pels  principis
constitucionals d’igualtat, mèrit i capacitat, així com els de:

a) Publicitat i convocatòria de les bases.
b) Transparència.
c) Imparcialitat i professionalitat dels membres del tribunal.
d) Independència i discrecionalitat tècnica en l’actuació del tribunal.
e) Adequació entre el contingut dels processos selectius i les funcions o tasques a desenvolupar.
f) Agilitat, sense perjudici de l’objectivitat, en els processos de selecció.

Quarta. Característiques de la plaça
Les característiques de la plaça objecte de la convocatòria són les següents:

 Nombre de places: 1.
 Codi convocatòries: S.060.04
 Règim: funcionari de carrera.
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 Denominació: Tècnic mitjà de medi ambient i sostenibilitat
 Escala: Administració Especial.
 Subescala: Tècnica.
 Grup: A2.
 Jornada: completa.
 Funcions generals:

- Coordinar les recollides dels animals perduts o abandonats

- Gestió del cens municipal d’animals de companyia i el control genètic (ADN) dels gossos del municipi.

- Desenvolupar tasques de protecció d’animals

- Gestió de les colònies de gats ferals del municipi.

- Dissenyar i executar accions d’educació ambiental.

- Dissenyar i difondre campanyes d’educació ambiental.

- Promocionar accions formatives al municipi relacionades amb el medi ambient.

- Dissenyar i executar projectes per tal de promocionar el municipi turísticament des del punt de vista
ambiental.

- Dissenyar, executar i implementar projectes i mesures per tal millorar l’estat ambiental del municipi.

- Gestionar els espais naturals del municipi des del punt de vista ambiental per tal que millorar-ne la
conservació (gestió espais forestals, fluvials...)

- Gestionar el control de plagues a la via pública (rates, coloms i paneroles)

- Gestionar i coordinar les tasques del vigilant ambiental

- Redactar i/o executar plans i reglaments municipals relacionats amb els serveis de medi ambient.

- Realitzar tasques de gestió econòmica i administrativa vinculades al servei de medi ambient

- Elaborar informes, memòries, estadístiques i altres documents en el seu àmbit de competència

- Oferir assessorament tècnic dins del seu àmbit

- Atendre i informar al públic en matèries de la seva competència

- 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.

- I, en general qualsevol altra funció de caràcter similar que li sigui atribuïda.

Les  funcions  no són determinants  i  excloents,  per  la qual  cosa es  considera qualsevol  altra funció de
caràcter similar que li sigui atribuïda.
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Cinquena. Requisits dels aspirants
Per poder prendre part en el procés les persones aspirants hauran de complir, en la data de finalització del
termini  de  presentació  de  sol·licituds,  i  durant  el  desenvolupament  del  procés  selectiu,  els  següents
requisits:

a) Tenir la nacionalitat espanyola o trobar-se en algun dels supòsits previstos a l’article 57 del TREBEP.
Independentment de la seva nacionalitat, també podran ser admesos en aquesta convocatòria els cònjuges
dels espanyols i espanyoles i dels nacionals d’altres estats membres si no estan separats de dret. Així com
els i les descendents dels i de les cònjuges dels espanyols i espanyoles i dels nacionals d’altres estats
membres de la Unió Europea, sempre que els cònjuges no estiguin separats de dret, si són menors de 21
anys o dependents.
Les  persones  aspirants  amb  nacionalitat  diferent  a  l’espanyola  hauran  de  demostrar  els  coneixements
suficients de castellà i català i es podrà exigir la superació de proves amb aquesta finalitat.
b) Tenir la capacitat funcional per al desenvolupament de les funcions corresponents.
c) Haver complert els 16 anys i no excedir l’edat màxima de jubilació o la que s’estableixi a les bases
específiques de la convocatòria, si fos el cas, d’acord amb la normativa específica d’aplicació.
d) No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de les Administracions Públiques o
òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats Autònomes, ni trobar-se en situació d’inhabilitació
absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial o per exercir funcions similars a
les que es desenvolupaven.
En el  cas de pertànyer a un altre estat, no trobar-se inhabilitats o en situació equivalent ni  haver estat
sotmesos a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu estat i en els mateixos termes, l’accés
a l’ocupació pública.
e) Estar en possessió de la titulació de grau universitari de Ciències ambientals, Biologia, Grau Enginyeria
de  Ciències  Agronòmiques o enginyeria tècnica agrònoma. O estar  en condició d’obtenir-lo en la data de
finalització del termini de presentació de sol·licituds de participació.
En  el  cas  de  titulacions  expedides  a  l’estranger,  cal  aportar  l’homologació  corresponent  del  Ministeri
d’Educació, Cultura i Esports.
Si el títol procedeix d’un estat membre de la Unió Europea, s’ha de presentar el certificat acreditatiu del
reconeixement o d l’homologació del títol equivalent, de conformitat amb la Directiva 89/48/CEE, de 21 de
desembre de 1988, el Reial Decret 1837/2008 i altres normes de transposició i desplegament.
f) No tenir la condició de personal funcionari de carrera en el mateix cos, escala o especialitat, en la
mateixa escala, subescala, classe o categoria de l’administració a que s’opta.
g) Acreditar  coneixements  de  català  equivalents  al  nivell  C1  del  marc  europeu  comú  de  referència
(MECR) segons estableix el Decret 161/2002, d’11 de juny.
Els aspirants que no acreditin estar en possessió del certificat de coneixements de llengua catalana del
nivell de suficiència de català C1 de la Secretaria de Política Lingüística o equivalent hauran de realitzar una
prova de coneixements amb contingut anàleg.
Sempre que sigui possible, la prova la farà una persona tècnica del Consorci de Normalització Lingüística.
Aquesta persona assistirà al tribunal amb veu i sense vot. Aquesta té caràcter obligatori i eliminatori i es
qualificarà d’apte o no apte. Les persones aspirants que no superin la prova de català quedaran exclosos de
la convocatòria.
Quedaran exemptes de fer la prova aquelles persones candidates que, en algun procés de selecció per a
l’accés a la condició de personal funcionari o laboral, en qualsevol Administració o entitat del sector públic
institucional, ja hagin superat una prova de coneixements de català de nivell equivalent o superior.
h) Acreditar coneixements superiors de castellà tant en l’expressió oral com en l’escrita.
Les  persones  aspirants  admeses  en  el  procés  selectiu  que  no  tinguin  la  nacionalitat  espanyola  han
d’acreditar uns coneixements superiors de la llengua castellana.
L’aspirant que no pugui acreditar documentalment que posseeix el nivell requerit s’haurà de sotmetre a les
proves de coneixements de castellà previstes a les presents bases. Quedaran exemptes de la realització de
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l’exercici de llengua castellana les persones aspirants que n’acreditin el coneixement superior mitjançant
alguna de les tres opcions següents:
- Haver cursat la primària, la secundaria i el batxillerat, si s’escau, a Espanya.
- Diploma d’espanyol  d’acord amb el  RDL 1137/2002, de 31 d’octubre,  o equivalent,  o certificat  que
acrediti haver superat totes les proves requerides per a l’obtenció del mateix.
- Certificat d’aptitud en espanyol per a persones estrangeres expedit per escoles oficials d’idiomes.
i) No patir cap malaltia ni cap limitació física o psíquica que impedeixi el desenvolupament normal de les
funcions corresponents a la plaça convocada.
j) Estar en possessió del permís de conduir B

Sisena. Presentació de sol·licituds i llista d’admesos i exclosos
6.1. Les persones interessades en prendre part en el procediment hauran de presentar una instància en la
qual hauran de fer constar que coneixen i accepten aquestes bases i reconeixen totes i cadascuna de les
condicions exigides.

Les  instàncies  hauran  de  presentar-se  per  la  seu  electrònica  de  l’Ajuntament  de  la  Seu  d’Urgell
(www.laseu.cat) i es podran presentar únicament de forma telemàtica a la seu electrònica de l’Ajuntament.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals, per aquesta convocatòria els terminis seran
del dia 30.01.2023 al 18.02.2023, ambdós inclosos. En ser el darrer dia inhàbil, passaran les actuacions al
dia següent hàbil. L’Ajuntament no acceptarà instàncies presentades abans de la data d’inici ni després de
la data final.

Les bases i la convocatòria es publicaran íntegrament en el BOP i DOGC. Els restants i successius anuncis
d’aquesta convocatòria es faran públics únicament en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.

6.2. A la instància s’adjuntarà:

a. Fotocòpia  del  Document  Nacional  d’Identitat  o  del  document  equivalent  dels  altres  països,  o  el
consentiment de la persona aspirant per tal que l’Ajuntament pugui comprovar que les dades que la persona
manifesta s’ajusten a la realitat.
b. Fotocòpia de la titulació d’accés requerida.
c. Currículum vitae en el qual s’incloguin les dades personals i de contacte.
d. Fotocòpia del document acreditatiu dels coneixements de nivell de català.
e. Fotocòpia del document acreditatiu dels coneixements de nivell de castellà.
f. Llistat ordenat de mèrits a tenir en compte a la fase de concurs, així com altres mèrits i circumstàncies
al·legades que hagin de ser valorades.
g. Fotocòpia dels certificats i títols acreditatius dels mèrits al·legats, tant personals com professionals.
h. Declaració responsable de complir totes i cadascuna de les condicions exigides en les bases d’aquesta
convocatòria,  sempre  referides  a  la  data  en  què  expira  el  termini  assenyalat  per  a  la  presentació
d’instàncies.
i. Permís B de conduir

6.3. Tota la documentació haurà de ser presentada de forma telemàtica. L’Ajuntament podrà requerir la
documentació original en cas de dubte per tal de garantir-ne la veracitat. En cas que es detecti falsedat en el
document la persona quedarà automàticament suspesa del procés.

6.4. Es computaran com a situacions assimilades al servei actiu, als efectes del còmput de serveis prestats,
els següents:
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a. Les persones que hagin gaudit d’una excedència per cura de familiars d’acord amb l’article 89.4 del
TREBEP.
b. Les persones que hagin gaudit d’una excedència per raó de violència de gènere d’acord amb l’article
89.5 del TREBEP.
c. Les persones declarades en serveis especials d’acord amb l’article 87 del TREBEP.
d. El personal laboral declarat en excedència forçosa d’acord amb l’article 46.1 del TRET.

6.5. Amb la presentació de la sol·licitud, les persones aspirants:

a. Donen el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per
prendre part en aquesta convocatòria i per a la tramitació del procés selectiu, que seran incorporades al
fitxer de Recursos Humans, d’acord amb la normativa vigent.
b. Donen  el  seu  consentiment  a  rebre  per  via  electrònica  les  comunicacions  que  puguin  derivar-se
d’aquest procés.

6.6. Els aspirants, en el moment de la presentació de la instància per participar en el procés selectiu, hauran
de presentar en format digital, la fitxa d’autoavaluació amb els mèrits aportats així com la documentació
acreditativa corresponent. Només s’han de fer constar els mèrits obtinguts fins a l’últim dia del període de
presentació d’instàncies.

6.7. El currículum vitae i la vida laboral no substitueixen les funcions de la fitxa d’autoavaluació aportada a
l’Annex de les presents bases.

6.8.  Els  certificats  o  titulacions  hauran  d’acreditar  que  s’han  obtingut  com  a  molt  tard  en  la  data  de
presentació de sol·licituds.

6.9.  Les  persones  en  situació  de  discapacitat  seran  admeses  al  procés  de  selecció  sense  necessitat
d’acreditar  les  seves  condicions  psíquiques,  físiques  i  sensorials  abans  del  seu  començament,  sens
perjudici  que,  superat  el  procés  selectiu,  en  presentar  la  documentació  per  ser  nomenades,  hauran
d’acreditar, igual que la resta d’aspirants, la seva capacitat per desenvolupar les funcions i tasques dels llocs
que es convoquen.

Els aspirants amb discapacitat podran demanar en la sol·licitud de participació, l’adaptació o l’adequació de
temps i mitjans materials per a la realització de les proves i dels exercicis previstos en la convocatòria i el
motiu d’aquestes. Als efectes d’aquestes adaptacions es considerarà el que estableix l’article 7 del Decret
66/1999, de 9 de març, sobre l’accés a la funció pública de les persones amb discapacitat i dels equips de
valoració multiprofessional.

Els  aspirants  en  situació  de  discapacitat  que  sol·licitin  adaptacions,  hauran  de  presentar  un  dictamen
vinculant expedit per l’equip multiprofessional competent que determinarà, si fos el cas, l’adaptació del lloc o
llocs de treball sempre que aquesta no impliqui una modificació exorbitant en el context de l’organització o
sigui incompatible amb el desenvolupament de les funcions i tasques del lloc o llocs que es convoca.

6.10. Un cop finalitzat el termini de presentació d’instàncies la Junta de Govern Local aprovarà, la llista
provisional de les persones aspirants admeses i excloses al procés selectiu, amb expressió de la causa
d’exclusió.  En  la  mateixa  resolució  s’indicarà  la  composició  del  tribunal  i  el  lloc,  la  data  i  l’hora  del
començament de les proves de coneixement d’idiomes, si s’escau.

6.11. Aquesta llista provisional es publicarà a l’e-tauler de l’Ajuntament. Malgrat això, en aplicació del que
preveu el segon paràgraf de l’art. 78 del Reglament del personal al servei de les entitats locals, es podrà
substituir aquesta publicació per una notificació a tots els interessats.
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6.12. Un cop publicada la llista provisional es concedirà un termini de 5 dies hàbils per a la presentació
d’esmenes i reclamacions, per esmenar el defecte o adjuntar el document que sigui preceptiu. Si en aquest
termini no hi hagués reclamacions, al·legacions o esmenes la llista passaria a ser definitiva i es publicarà a
l’e-tauler de l’Ajuntament.

Setena. Tribunal qualificador
7.1. El tribunal qualificador s’ajustarà al que disposa l’article 60 del TREBEP i al Reglament de Personal al
servei de les entitats locals, aprovats pel Decret 214/1990. La seva composició serà estricament tècnica,
ajustada als principis d’imparcialitat i professionalitat, seguint en la mesura del possible els criteris de paritat
entre dones i homes.

7.2. El tribunal qualificador estarà constituït de la següent manera:

- President: un funcionari de carrera i/o personal laboral fix, personal de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.
- Dos vocals tècnics: funcionaris de carrera i/o personal laboral fix que podran ser o no personal del
mateix Ajuntament i que compliran en tot moment amb els requisits de professionalitat i imparcialitat.
- Secretari: un funcionari o personal laboral fix de l’Ajuntament, amb veu però sense vot.

Un dels vocals i el seu suplent ho serà a proposta de l’EAPC.

7.3. El tribunal no podrà constituir-se sense l’assistència d’almenys tres membres amb veu i vot, titulars o
suplents, ni podrà actuar sense la presència, com a mínim, del President i del Secretari. El Tribunal podrà
optar per reunir-se telemàticament sempre que es compleixin els requisits indicats a la base setena.

7.4.  El  tribunal pot  disposar la incorporació a les seves tasques d’assessors especialistes, els quals es
limitaran a l’exercici de les seves especialitats tècniques en base a les quals col·laboraran exclusivament
amb el tribunal. La seva funció se circumscriu a l’assessorament tècnic especialitzat, actuant amb veu però
sense vot. Els assessors hauran de guardar sigil i confidencialitat sobre les dades i assumptes sobre els
quals tinguin coneixement a conseqüència de la seva tasca assessora al tribunal.

7.5. L’abstenció i recusació dels i de les membres del tribunal s’ha d’ajustar al que preveuen els articles 23 i
24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

7.6.  El  tribunal  està  facultat  per  resoldre  els  dubtes  o  les  discrepàncies  que  s’originin  durant  el
desenvolupament del procés de selecció.

7.7. En cas d’empat, el vot del President serà de qualitat.

7.8.  El  tribunal  ordenarà  a  les  persones  aspirants  d’acord  amb  la  puntuació  declarada  en  la  fitxa
d’autoavaluació.

7.9. Una vegada es disposi d’aquest llistat ordenat, el tribunal comprovarà les puntuacions de les persones
aspirants.  La  comprovació  es  realitzarà  respecte  dels  documents  aportats  i  esmentats  a  la  fitxa
d’autoavaluació i/o les dades aportades pel  Servei  de Recursos Humans de l’Ajuntament  respecte dels
serveis prestats en aquesta administració. En cas d’empat es verificarà la informació per poder desfer-los en
funció dels criteris fixats a la base 9.2 de les presents bases.

7.10. El tribunal podrà exigir que els aspirants mostrin els documents originals. En aquest cas, els aspirants
hauran d’aportar-los a l’Ajuntament  en el  termini  màxim de 5 dies des del  requeriment  que es  faci  als
aspirants.
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7.11. El tribunal podrà decidir no comprovar la puntuació dels aspirants que, segons la puntuació que han fet
constar a la fitxa d’autoavaluació, no tenen opcions de poder ser seleccionats.

7.12. Una vegada realitzada la comprovació, el tribunal fixarà la llista provisional de puntuacions, ordenant
de major a menor les sol·licituds i indicant el resultat d’aplicar els criteris de desempat, quan hagi estat
necessari. En aquest llistat, les persones aspirants amb puntuació idèntica sortiran al mateix lloc.

7.13. El llistat es publicarà a l’e-Tauler de la seu electrònica de l’Ajuntament i no es farà cap notificació
personal als aspirants.

7.14. Les persones aspirants podran formular al·legacions en un termini de 5 dies hàbils a comptar des del
dia següent a la data de publicació de la llista i aportar els documents justificatius dels mèrits que s’hagin fet
constar  a la fitxa d’autoavaluació.  No podran incloure nous mèrits que no s’hagin fet  constar  a la fitxa
d’autoavaluació.

7.15.  El  tribunal  analitzarà  les  al·legacions,  les  resoldrà  justificadament,  fixarà  el  llistat  definitiu  de
puntuacions i farà la proposta de nomenament o contractació a l’òrgan competent. L’acta es publicarà a
l’e-Tauler de la seu electrònica de l’Ajuntament.

Vuitena. Procés selectiu
8.1. La forma de selecció serà la de concurs de mèrits, que es regirà segons els criteris generals establerts
a  l’acord  sobre  els  processos  d’estabilització  de  l’Ajuntament  de  la  Seu  d’Urgell  i  allò  disposat  a  les
Disposicions  Addicionals  6ª  i  8ª  de la  Llei  20/2021, de 28 de desembre,  de mesures  urgents  per  a  la
reducció de la temporalitat en l’ocupació pública.

8.2. Les persones aspirants que no acreditin un coneixement de català i castellà segons allò disposat a la
base 5ª hauran de realitzar les proves de coneixements de llengües que es detallen a continuació:

a. Prova de coneixements de català.
S’ajustarà a les disposicions del  Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del  coneixement del
català  i  l’aranès  en  els  processos  de  selecció  de  personal  i  de  provisió  de  llocs  de  treball  de  les
administracions públiques de Catalunya.
La prova de llengua catalana es qualificarà com a apte o no apte, essent, per tant, de caràcter eliminatori, i
el fet de no superar-la suposarà l’exclusió del procés selectiu.
Les  persones  aspirants  que  estiguin  en  possessió  del  certificat  acreditatiu  corresponent  o  els  seus
equivalents resten exempts de portar a terme aquesta prova.
b. Prova de coneixements de castellà.
Consistirà en la realització d’una prova en què es comprovarà que les persones aspirants posseeixen un
nivell  adient  de comprensió  i  expressió oral  i  escrita  d’aquesta llengua,  en tot  cas  ajustat  al  contingut
funcional del lloc de treball a desenvolupar.
La prova de llengua castellana es qualificarà com a apte o no apte, essent, per tant, de caràcter eliminatori, i
el fet de no superar-la suposarà l’exclusió del procés selectiu.
Les  persones  aspirants  que  estiguin  en  possessió  del  certificat  acreditatiu  corresponent  o  els  seus
equivalents resten exempts de portar a terme aquesta prova.

8.3. L’acreditació i valoració dels mèrits es realitzarà d’acord amb els següents paràmetres:

a. El  límit  temporal  per  valorar  l’experiència  professional  serà  la  data  de  finalització  del  termini  de
presentació de sol·licituds de participació.
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b. Només  es  valoraran  els  mèrits  citats  a  la  fitxa  d’autoavaluació  aportada  durant  el  període  de
presentació  d’instàncies  i  que es  pugui  verificar  amb la  documentació  acreditativa  presentada dins  del
mateix termini.
c. L’experiència professional es computa per mesos complets.
d. Els serveis prestats a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell  s’hauran d’acreditar mitjançant el certificat de
serveis prestats. El certificat no s’haurà d’aportar amb la instància i s’incorporarà d’ofici a la documentació
de cada aspirant, si aquest ho fa constar a la fitxa d’autoavaluació.
e. Els serveis prestats a d’altres Administracions públiques s’acreditaran mitjançant certificat de serveis
prestats amb el model de l’Annex I del Reial Decret 1461/82. No s’acceptaran els acreditats amb algun altre
model de certificat.
f. L’acreditació de la formació es realitzarà mitjançant  fotocòpia  dels  corresponents  títols  o certificats
emesos per les institucions formadores corresponents, que hauran d’incloure la identificació de la persona
titular, les hores de durada o crèdits equivalents, la temàtica, la data d’emissió, la indicació sobre si és un
certificat d’aprofitament o assistència, i l’organisme emissor.
g. Els mèrits obtinguts a l’estranger s’han d’acreditar mitjançant certificats traduïts oficialment a qualsevol
de les dues llengües oficials a Catalunya.

8.4. La puntuació del concurs de mèrits serà d’un màxim de 10 punts, que es distribuiran d’acord amb els
criteris següents:

8.4.1. Experiència professional.

L’experiència professional tindrà una valoració màxima de 6 punts, segons es detalla:

a. L’experiència  en  la  plaça  convocada  o  equivalent,  com a  funcionari  interí,  laboral  temporal,  o  en
adscripcions o assignacions temporals a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i/o a qualsevol ens públic que en
depèn es valorarà amb 0,10 punts per cada mes de serveis prestats.
b. L’experiència en altres llocs del mateix grup o subgrup de classificació, però no en la realització de
feines anàlogues, com a funcionari interí, laboral temporal, o en adscripcions o assignacions temporals a
l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i/o a qualsevol ens públic que en depèn es valorarà amb 0,0705 punts per
cada mes de serveis prestats.
c. L’experiència en llocs de treball  realitzant  tasques anàlogues a les de la plaça convocada, com a
funcionari interí  o laboral temporal, en altres administracions locals o en organismes o societats que en
depenguin es valorarà amb 0,033 punts per cada mes de serveis prestats.

8.4.1.2. Per a valorar l’experiència professional es seguiran els criteris següents:

a. Es comptabilitzarà com a mes un període ininterromput de 30 dies, independentment de la jornada de
treball, i no es tindran en compte les fraccions inferiors excepte quan s’apliquin els criteris de desempat.
b. En aquells casos de reducció de jornada per guarda legal o cura directa d’un familiar fins al segon grau
de consanguinitat o afinitat, aquests períodes es computaran com a jornada sencera, sempre que quedin
acreditats.

8.4.2. Formació.

Els mèrits acadèmics es valoraran amb un màxim de 4 punts, seguint els criteris següents:

a. Titulacions.  Es  valorarà  la  formació  reglada  (altres  graus  universitaris,  llicenciatures,  diplomatures,
màsters, postgraus) que tinguin relació directa amb el lloc de treball a ocupar, diferents de la titulació que
dona accés a la plaça convocada. Les puntuacions seran les següents:
o 0,75 punts per grau o equivalent
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o 0,50 punts per màster o doctorat
o 0,40 punts per postgrau

No es valoraran postgraus que siguin primera part d’un mestratge si el mestratge s’ha valorat.

b. Es valoraran amb 0,08 punts per hora de formació acreditada:
a. Formacions relacionades amb el lloc de treball a ocupar.
b. Formacions transversals, com per exemple en igualtat, organització o treball en equip, entre d’altres.
c. Cursos relacionats amb el lloc de treball i les tasques a desenvolupar, sempre que siguin expedits per
l’administració  pública i/o empreses  privades,  i  sempre que aquests  cursos  hagin  estat  contractats  per
l’Ajuntament de la Seu d’Urgell o una altra administració.
No es valoraran els certificats on no s’especifiquin les hores de formació.
c. Nivell de català superior a l’exigit: s’atorgaran 0,25 punts per nivell.
d. Formació ACTIC: s’atorgaran 0,50 punts per nivell.

8.4.3. Altres mèrits.

Es valorarà amb 0,50 punts haver superat un concurs-oposició de la categoria convocada a l’Ajuntament de
la Seu d’Urgell sense haver obtingut plaça en propietat.

Novena. Llista de persones aprovades i presentació de documents
9.1. La puntuació definitiva del procés selectiu serà el resultat de la puntuació obtinguda en la valoració dels
mèrits.

9.2. En cas d’empat, l’ordre de les persones aspirants s’establirà seguint els següents criteris:

1. Segons l’experiència total acreditada:
a. Major experiència a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i a la plaça convocada.
b. Major experiència a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i en altres llocs de treball del mateix grup que el de
la plaça convocada.
c. Major experiència en altres entitats locals i a la plaça convocada.
2. Major  nombre  de  dies  d’experiència  professional  en  la  plaça  convocada  o  equivalent,  prestats  a
l’Ajuntament de la Seu d’Urgell o en qualsevol ens públic integrat d’aquest.
3. La persona aspirant de major edat.

9.3.  Un  cop  finalitzada  la  qualificació  de  les  persones  aspirants  es  publicarà  la  relació  de  persones
aprovades per ordre de puntuació final.

9.4. L’aspirant que resulti seleccionat haurà de presentar davant de la Secretaria General de l’Ajuntament,
dins del termini de 20 dies naturals des de que es faci pública la proposta d’aspirant a la plaça objecte
d’aquesta  convocatòria  i  abans  del  seu  nomenament  com  a  funcionari  de  carrera,  el  certificat  mèdic
acreditatiu de complir  les condicions  físiques  o psíquiques  específiques  per  a l’exercici  de les funcions
pròpies del lloc de treball al que es fa referència així com original o còpia compulsada de tots els documents
requerits a la base cinquena d’aquesta convocatòria.

9.5.  Si  l’aspirant  seleccionat  no pren possessió o no aporta  la  referida documentació durant  el  termini
previst, es procedirà al nomenament del següent aspirant de la llista de puntuacions finals, respecte el qual
serà aplicable el mateix termini que a l’anterior; i així successivament per ordre de prelació d’acord amb les
puntuacions finals.

Desena. Període de pràctiques

Administració Local 170



  Número 245

Butlletí Oficial de la Província de Lleida Divendres, 23 de desembre de 2022

10.1. Formarà part del procés selectiu la superació d’un període de pràctiques amb caràcter eliminatori, que
tindrà una durada de tres mesos.

10.2.  A la  finalització  del  període  de  pràctiques  s’emetrà  informe  d’avaluació  per  part  de  la  persona
responsable de fer el seguiment de la persona nomenada. La qualificació d’aquest període serà apte o no
apte. En cas dels aspirants declarats no aptes per resolució motivada de l’Alcaldia amb tràmit d’audiència
previ, perdran en conseqüència tots els drets al nomenament.

10.3. El període de pràctiques es suprimirà en el cas que la persona aspirant hagi ocupat durant un termini
superior  als  tres  mesos  com  a  període  de  pràctiques  una  plaça  equivalent  a  la  de  l’objecte  de  la
convocatòria i a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.

10.4. Durant el període de pràctiques el personal haurà d’assistir als cursos de formació que l’Ajuntament
pugui organitzar.

10.5. Els aspirants que hagin superat aquest període seran nomenats funcionaris de carrera. Els que no
l’hagin superat perdran tots els drets al nomenament.

Onzena. Creació i funcionament de la borsa de treball
11.1. Borsa de treball genèrica tindrà el funcionament que es descriu a continuació:

Les persones aspirants a les vacants convocades i que no obtinguin plaça passaran a formar part d’una
borsa de treball  de caràcter  extraordinari  per  ordre de puntuació.  Aquesta borsa funcionarà dins de la
jerarquia de borses i serà la que prevalgui per sobre del a resta de borses existents.

En cas d’empat entre els aspirants que s’incorporaran a la borsa, l’ordre s’establirà seguint els criteris de
desempat establerts en la base 9.2 de les presents bases.

11.2. Borsa de treball específica:

La finalitat d’aquesta borsa és excepcional, atenent l’esperit de la Llei 20/2021. Així, l’objecte de la borsa és
proveir aquelles places que han estat cobertes inicialment en propietat i respecte de les quals l’aspirant
seleccionat durant el  període de prova o mentre duri el  pla d’estabilització passi  a una situació que no
impliqui reserva de plaça. En aquest cas, l’Ajuntament podrà recórrer a la borsa de funcionaris de carrera
per tal de proveir la plaça que es generi com a conseqüència de la plaça que hagi tornat a quedar vacant.

La borsa de treball creada a partir d’aquest procés selectiu serà vigent fins al dia 31 d’octubre de 2024.

Les persones aspirants que passin a formar part de la borsa de treball podran ser cridades per l’Ajuntament
d’acord amb l’ordre rigorós de qualificació per al seu nomenament d’acord amb allò disposat a l’article 10 del
TREBEP, sempre i quan es trobin disponibles i reuneixin la resta de requisits en la data prevista per a l’inici
de la interinitat, i procedeixi legalment conforme a la normativa vigent del moment.

11.3. La pertinència a la borsa de treball  no implica, per si mateixa, cap mena de dret al nomenament.
Únicament es garanteix que quan l’Ajuntament consideri necessària la cobertura urgent d’una plaça s’apliqui
el procediment establert en aquestes bases.

11.4 L’Ajuntament intentarà comunicar-se un màxim de tres vegades amb la persona aspirant mitjançant
mitjans telemàtics: trucada telefònica, videotrucada, correu electrònic, SMS, etc. Entre cada intent hauran de
passar com a mínim 3 hores.
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Si la persona no respongués en un termini màxim de tres dies hàbils, aquesta passaria a ocupar el darrer
lloc de la borsa de treball i l’Ajuntament iniciaria les comunicacions amb el o la següent aspirant de la borsa.
Tots els intents de comunicació per part de l’Ajuntament quedaran registrats a l’expedient pertinent.

11.5. Si la persona cridada respongués a la comunicació iniciada per l’Ajuntament, aquest li atorgaria un
període màxim de dos dies hàbils per manifestar la seva conformitat o renúncia al nomenament.

11.6. La permanència de les persones a aquesta borsa resta supeditada a la disponibilitat per cobrir les
vacants que es presentin. S’exceptuen d’aquest supòsit les renúncies per causa justificada. Es consideren
causes justificades aquelles sobrevingudes i no voluntàries com malalties, part o compliment d’un deure
inexcusable  de  caràcter  públic  o  personal,  entre  d’altres.  Aquestes  situacions  s’hauran  de  justificar
documentalment.

11.7. Les persones que acumulin dues renúncies corresponents a dues ofertes de treball per alguna causa
diferent a les citades anteriorment, o siguin sancionades per la incoació d’un procediment disciplinari, seran
eliminades de la borsa.

11.8. Si el responsable del servei on s’adscrigui la persona integrant de la borsa prèviament nomenada emet
un informe negatiu, relatiu a la manca de capacitat manifestada per un rendiment insuficient que impedeixi
realitzar amb eficàcia les funcions atribuïdes al lloc de treball, en donarà trasllat a Recursos Humans, i
s’articularà  el  procediment  contradictori  corresponent,  el  qual  podrà comportar  l’expulsió  de la  persona
aspirant de la borsa, tot informant, si s’escau, la representació del personal.

Dotzena. Incompatibilitats
12.1. Serà aplicable a les persones proposades el règim d’incompatibilitat al sector públic, en compliment
dels quals en el moment del nomenament, hauran d’aportar una declaració de les activitats que realitza,
sol·licitant la compatibilitat en el seu cas, o exercir l’opció prevista a l’article 337 del Decret 214/90, de 30 de
juliol,  pel  qual  s’aprova el  Reglament  de Personal  al  servei  de les entitats  locals, així  com la resta de
disposicions aplicables.

12.2.  Pel  que  fa  a  la  determinació  i  adscripció  al  lloc  de  treball,  règim d’horari  i  jornada,  la  persona
nomenada s’atindrà als acords i resolucions que adoptin els òrgans corresponents de l’Ajuntament.

Tretzena. Incidències i recursos
13.1. Contra la convocatòria i les presents bases, que exhaureixen la via administrativa, es podrà interposar
per part de les persones interessades recurs potestatiu de reposició en el termini d’un mes davant el mateix
òrgan que les hagi aprovat, d’acord amb l’article 123 de la Llei  39/2015, d’1 d’octubre, de procediment
administratiu  comú  de  les  administracions  públiques.  En  cas  de  no  interposar  el  recurs  potestatiu  de
reposició es podrà interposar directament recurs contenciós administratiu, segons l’article abans esmentat i
el 45 i següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa,
davant el Jutjat contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la publicació
al Butlletí Oficial de la Província de Lleida.

13.2. Els actes qualificats del tribunal qualificador podran ser recorreguts en alçada davant la presidència de
la corporació o de l’autoritat en qui hagi delegat en el termini d’un mes des que s’hagin publicat.

13.3. Els actes de tràmit del tribunal qualificador no podran ser objecte de recurs, sense perjudici que es
puguin interposar reclamacions quan es tracti d’esmenar possibles errors materials en la confecció de la
llista d’aprovats, errors en la transcripció de publicacions, errors aritmètics en les qualificacions o errors
observables a simple vista. Aquests errors també podran ser corregits d’ofici pel tribunal.
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13.4. El Tribunal està facultat per resoldre els dubtes o discrepàncies que sorgeixin referents a aquestes
bases i al desenvolupament del procés selectiu, i per prendre els acords necessaris pel seu bon ordre i
desenvolupament.

13.5. En allò no previst en aquestes bases serà d’aplicació el que disposen la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim
local que va ser aprovat per Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, el Reial Decret Legislatiu 5/2015,
de 30 d’octubre, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, el Text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya que va ser aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril,  el  Reglament  de  personal  al  servei  de  les  entitats  locals  que  va  ser  aprovat  per  decret  de  la
Generalitat  de  Catalunya  214/1990,  de  30  de  juliol,  la  Llei  39/2015,  de  1  d’octubre,  de  procediment
administratiu comú de les Administracions Públiques, i la resta de les disposicions vigents en la matèria.

Catorzena. Clàusula de protecció de dades de caràcter general
14.1. L’Ajuntament de la Seu d’Urgell  tractarà les dades personals de les persones sol·licitants i  de les
persones seleccionades en aquest  procés selectiu,  amb la finalitat  de gestionar  la seva sol·licitud i  les
actuacions objecte d’aquesta convocatòria, i es sotmet a les obligacions previstes en el Reglament europeu
2016/679, de 27 d’abril, General de Protecció de Dades (RGPD) i la seva adaptació a l’ordenament jurídic
espanyol a través de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia
dels drets digitals, i la resta de normativa complementària. En concret es preveu el tractament de dades de
contacte i acadèmics de les persones que participen en l’execució i seguiment dels objectius establerts en
aquestes bases.

14.2. L’Ajuntament de la Seu d’Urgell realitzarà les tasques necessàries perquè s’acompleixin els principis i
deures establerts en la normativa vigent  sobre la matèria, per garantir  que no hi  ha risc per als drets i
llibertats dels sol·licitants i dels seleccionats. Aquestes actuacions han d’incloure especialment la garantia de
transparència, en compliment dels articles 13 i 14 del RGPD, amb la informació detallada per la corporació.

14.3.  Per  a  qualsevol  consulta  o  queixa  relacionades  amb  el  tractament  de  les  dades  personals,  els
sol·licitants  tenen el  dret de contactar  amb el  delegat de protecció de dades a través de la bústia que
l’Ajuntament de la Seu d’Urgell posa a la seva disposició: dpd@aj-laseu.cat

14.4. Les dades que les persones seleccionades han facilitat, un cop finalitzat el motiu que n’ha originat la
recollida, es conserven seguint les instruccions de gestió documental i d’arxiu de l’Ajuntament. Les dades
que les persones sol·licitants han facilitat es conserven durant un màxim de 3 anys a partir de la presentació
de la sol·licitud.

14.5.  Les persones aspirants  i  les persones seleccionades poden exercir  els  drets d’accés, rectificació,
supressió, limitació, portabilitat o oposició al tractament de les seves dades, en els termes previstos a la
legislació vigent, a través de la seu electrònica de l’Ajuntament.

14.6. Les persones seleccionades tenen l’obligació de respectar la confidencialitat de tota la informació i les
dades de caràcter personal que, per qualsevol mitjà, els arribin com a conseqüència de la seva estada a
l’Ajuntament, i no desvelar-les ni reproduir-les de cap manera a fora de l’Ajuntament. Les dades esmentades
poden referir-se tant a empleats públics, com a usuaris o ciutadans i, en general, a totes aquelles terceres
persones que de forma directa o indirecta es posin en contacte amb l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.

14.7. Les persones seleccionades tenen l’obligació de complir amb les polítiques de seguretat, protecció de
dades i ús dels sistemes d’informació vigents a l’Ajuntament, així com qualsevol instrucció que, en aquest
sentit, se’ls faciliti. A més, han de respectar la confidencialitat de qualsevol fet que hagin observat o que el
personal de l’Ajuntament els hagi fet arribar en relació amb el servei o el personal esmentat.
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ANNEX
Fitxa d’autoavaluació de mèrits (l’autobaremació té la consideració de declaració responsable. La falsedat
en les dades d’autobaremació determina l’exclusió del procés i la consideració de no haver-hi participat, a
més de les actuacions legals que derivin de la falsedat en les dades) *

1. Dades personals

Nom i cognoms DNI

2. Dades de la plaça objecte de la convocatòria

Identificació de la plaça

Denominació: Tècnic mitjà de medi ambient i sostenibilitat

Escala: Administració Especial

Subescala: Tècnica

Grup: A2

Naturalesa: Funcionarial

3. Experiència professional

NÚM. DE MESOS

Mesos  de  servei  o  de  treball  prestat  en  la  plaça  objecte  de  la
convocatòria o equivalent, com a funcionari interí, laboral temporal, o en
adscripcions o assignacions temporals a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell
i/o a qualsevol ens públic que en depèn.

Mesos de servei o de treball prestat en altres llocs de treball en el mateix
grup  o  subgrup  de  classificació,  però  no  en  l’exercici  de  funcions
anàlogues, com a funcionari interí, laboral temporal, o en adscripcions o
assignacions temporals a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i/o a qualsevol
ens públic que en depèn.

Mesos  de  servei  o  de  treball  prestat  en  la  realització  de  tasques
anàlogues a les de la plaça convocada, com a funcionari interí o laboral
temporal,  en  qualsevol  altra  administració  local  o  en  organismes  o
societats que depenguin d’aquesta.
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4. Formació
Es valorarà aquella formació reglada que tingui relació directa amb el lloc de treball a ocupar, diferent de la
que dona accés a la plaça convocada:

Formació reglada Sí / No

Titulació de Grau o equivalent 

Titulació de màster o doctorat

Titulació de postgrau

Altres equivalents:

Formació no reglada
NOM DE L’ACCIÓ FORMATIVA HORES ORGANISME FORMADOR (CAL INDICAR EL

RÈGIM JURÍDIC DE L’ORGANISME)

Coneixements de català Sí / No
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Certificat de nivell superior de català 

Formació ACTIC Sí / No

Nivell 1 – Certificat bàsic ACTIC

Nivell 2 – Certificat mitjà ACTIC

Nivell 3 – Certificat avançat ACTIC

5. Altres mèrits

Sí / No

Ha superat un procés selectiu de concurs-oposició per a l’accés a una
plaça de la categoria de la plaça objecte de al convocatòria sense haver
obtingut plaça en propietat?

Bases reguladores  del  procés  selectiu de dues places  d’auxiliar  administratiu,  mitjançant  el  sistema de
concurs, corresponents a l’oferta pública d’estabilització de l’ocupació temporal de l’ajuntament de la Seu
d’Urgell.

Primera. Objecte i justificació

L’objecte  d’aquestes  bases  és  regular  la  selecció,  mitjançant  convocatòria pública i  amb el  sistema de
concurs  de  mèrits,  de  dues  places  d’Auxiliar  Administratiu,  classificades  a  la  plantilla  de  personal  de
l’Ajuntament de La Seu d’Urgell a l’escala d’Administració General, subescala Auxiliar, subgrup C2, en règim
funcionarial.

Aquestes places es troben subjectes al procés excepcional d’estabilització regulat per la Llei 20/2021, de 28
de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat i resten regides per les presents
bases, corresponents a l’oferta d’estabilització de l’ocupació temporal de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell,
aprovades  per  l’Alcaldia  núm.  368/2022  en  data  24.05.2022,  publicades  al  BOP  de  Lleida  en  data
30.05.2022 i al DOGC en data 27.05.2022.

Segona. Normativa aplicable
L’Acord de condicions generals que regeix aquesta convocatòria va ser aprovat per la Junta de Govern
Local del dia 07.11.2022 i publicat al BOP el dia 15.11.2022

Aquesta convocatòria es regeix per allò disposat a la normativa vigent en matèria de Funció Pública. En
concret, al Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de l’Estatut bàsic
de l’empleat públic, al Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei
de les entitats locals, al 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, a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local
i al Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del coneixement del català i l’aranès en els processos
de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya.
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Tercera. Principis rectors
L’Ajuntament  de La Seu d’Urgell  garanteix que tots  els  processos  de selecció es regiran pels  principis
constitucionals d’igualtat, mèrit i capacitat, així com els de:

a) Publicitat i convocatòria de les bases.
b) Transparència.
c) Imparcialitat i professionalitat dels membres del tribunal.
d) Independència i discrecionalitat tècnica en l’actuació del tribunal.
e) Adequació entre el contingut dels processos selectius i les funcions o tasques a desenvolupar.
f) Agilitat, sense perjudici de l’objectivitat, en els processos de selecció.

Quarta. Característiques de la plaça
Les característiques de la plaça objecte de la convocatòria són les següents:

 Nombre de places: 2.
 Codi convocatòries: S.012.02 i S.012.03
 Règim: funcionari de carrera.
 Denominació: Auxiliar Administratiu.
 Escala: Administració General.
 Subescala: Auxiliar.
 Grup: C2.
 Llocs de treball: Qualsevol àmbit del sector públic.
 Previsió de ser  adscrit  al  lloc de treball: L’aspirant  que quedi en primera posició seguint  l’ordre de
puntuació, escollirà el lloc d’adscripció.
La resolució de nomenament contindrà també l’adscripció al lloc de treball que podrà tenir caràcter definitiu.
 Jornada: completa.
 Funcions generals:
- Elaborar la documentació administrativa requerida per la unitat o departament on s’ubica el  lloc de
treball.
- Tramitar expedients sota directrius o procediments definits, realitzar càlculs, distribuir correspondència,
confeccionar documents simples i esborranys de documents, resolucions o similars.
- Arxivar documentació i realitzar el control de documents.
- Donar suport administratiu al personal tècnic en la planificació i execució de programes o tasques del
seu àmbit de competències.
- Informar  i  atendre  al  públic  personalment  i  telefònicament  en  totes  aquelles  qüestions  de  l’àmbit
d’adscripció.
- Utilitzar màquines, aparells i programes informàtics.
- Registrar la documentació de l’Àrea i adjuntar-la als expedients que pertoquin.
- Mantenir  actualitzades les bases de dades de l’àmbit  d’adscripció així  com les dades relatives als
indicadors i les incidències del servei per tal d’elaborar les estadístiques corresponents.
- 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.
- I, en general, totes aquelles de caràcter similar que li siguin atribuïdes.

Les  funcions  no són determinants  i  excloents,  per  la qual  cosa es  considera qualsevol  altra funció de
caràcter similar que li sigui atribuïda.

Cinquena. Requisits dels aspirants
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Per poder prendre part en el procés les persones aspirants hauran de complir, en la data de finalització del
termini  de  presentació  de  sol·licituds,  i  durant  el  desenvolupament  del  procés  selectiu,  els  següents
requisits:

a) Tenir la nacionalitat espanyola o trobar-se en algun dels supòsits previstos a l’article 57 del TREBEP.
Independentment de la seva nacionalitat, també podran ser admesos en aquesta convocatòria els cònjuges
dels espanyols i espanyoles i dels nacionals d’altres estats membres si no estan separats de dret. Així com
els i les descendents dels i de les cònjuges dels espanyols i espanyoles i dels nacionals d’altres estats
membres de la Unió Europea, sempre que els cònjuges no estiguin separats de dret, si són menors de 21
anys o dependents.
Les  persones  aspirants  amb  nacionalitat  diferent  a  l’espanyola  hauran  de  demostrar  els  coneixements
suficients de castellà i català i es podrà exigir la superació de proves amb aquesta finalitat.
b) Tenir la capacitat funcional per al desenvolupament de les funcions corresponents.
c) Haver complert els 16 anys i no excedir l’edat màxima de jubilació o la que s’estableixi a les bases
específiques de la convocatòria, si fos el cas, d’acord amb la normativa específica d’aplicació.
d) No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de les Administracions Públiques o
òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats Autònomes, ni trobar-se en situació d’inhabilitació
absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial o per exercir funcions similars a
les que es desenvolupaven.
En el  cas de pertànyer a un altre estat, no trobar-se inhabilitats o en situació equivalent ni  haver estat
sotmesos a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu estat i en els mateixos termes, l’accés
a l’ocupació pública.
e) Estar en possessió del títol d’Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent, o estar en condició
d’obtenir-lo en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds de participació.
En  el  cas  de  titulacions  expedides  a  l’estranger,  cal  aportar  l’homologació  corresponent  del  Ministeri
d’Educació, Cultura i Esports.
Si el títol procedeix d’un estat membre de la Unió Europea, s’ha de presentar el certificat acreditatiu del
reconeixement o d l’homologació del títol equivalent, de conformitat amb la Directiva 89/48/CEE, de 21 de
desembre de 1988, el Reial Decret 1837/2008 i altres normes de transposició i desplegament.
f) No tenir la condició de personal funcionari de carrera en el mateix cos, escala o especialitat, en la
mateixa escala, subescala, classe o categoria de l’administració a que s’opta.
g) Acreditar coneixements de català equivalents al nivell B2 del marc europeu comú de referència (MECR)
segons estableix el Decret 161/2002, d’11 de juny.
Els aspirants que no acreditin estar en possessió del certificat de coneixements de llengua catalana del
nivell de suficiència de català B2 de la Secretaria de Política Lingüística o equivalent hauran de realitzar una
prova de coneixements amb contingut anàleg.
Sempre que sigui possible, la prova la farà una persona tècnica del Consorci de Normalització Lingüística.
Aquesta persona assistirà al tribunal amb veu i sense vot. Aquesta té caràcter obligatori i eliminatori i es
qualificarà d’apte o no apte. Les persones aspirants que no superin la prova de català quedaran exclosos de
la convocatòria.
Quedaran exemptes de fer la prova aquelles persones candidates que, en algun procés de selecció per a
l’accés a la condició de personal funcionari o laboral, en qualsevol Administració o entitat del sector públic
institucional, ja hagin superat una prova de coneixements de català de nivell equivalent o superior.
h) Acreditar coneixements superiors de castellà tant en l’expressió oral com en l’escrita.
Les  persones  aspirants  admeses  en  el  procés  selectiu  que  no  tinguin  la  nacionalitat  espanyola  han
d’acreditar uns coneixements superiors de la llengua castellana.
L’aspirant que no pugui acreditar documentalment que posseeix el nivell requerit s’haurà de sotmetre a les
proves de coneixements de castellà previstes a les presents bases. Quedaran exemptes de la realització de
l’exercici de llengua castellana les persones aspirants que n’acreditin el coneixement superior mitjançant
alguna de les tres opcions següents:
- Haver cursat la primària, la secundaria i el batxillerat, si s’escau, a Espanya.
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- Diploma d’espanyol  d’acord amb el  RDL 1137/2002, de 31 d’octubre,  o equivalent,  o certificat  que
acrediti haver superat totes les proves requerides per a l’obtenció del mateix.
- Certificat d’aptitud en espanyol per a persones estrangeres expedit per escoles oficials d’idiomes.
i) No patir cap malaltia ni cap limitació física o psíquica que impedeixi el desenvolupament normal de les
funcions corresponents a la plaça convocada.

Sisena. Presentació de sol·licituds i llista d’admesos i exclosos
6.1. Les persones interessades en prendre part en el procediment hauran de presentar una instància en la
qual hauran de fer constar que coneixen i accepten aquestes bases i reconeixen totes i cadascuna de les
condicions exigides.

Les  instàncies  hauran  de  presentar-se  per  la  seu  electrònica  de  l’Ajuntament  de  la  Seu  d’Urgell
(www.laseu.cat) i es podran presentar únicament de forma telemàtica a la seu electrònica de l’Ajuntament.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals, per aquesta convocatòria els terminis seran
del dia 21.10.2023 al 9.11.2023, ambdós inclosos. L’Ajuntament no acceptarà instàncies presentades abans
de la data d’inici ni després de la data final.

Les bases i la convocatòria es publicaran íntegrament en el BOP i DOGC. Els restants i successius anuncis
d’aquesta convocatòria es faran públics únicament en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.

6.2. A la instància s’adjuntarà:

a. Fotocòpia  del  Document  Nacional  d’Identitat  o  del  document  equivalent  dels  altres  països,  o  el
consentiment de la persona aspirant per tal que l’Ajuntament pugui comprovar que les dades que la persona
manifesta s’ajusten a la realitat.
b. Fotocòpia de la titulació d’accés requerida.
c. Currículum vitae en el qual s’incloguin les dades personals i de contacte.
d. Fotocòpia del document acreditatiu dels coneixements de nivell de català.
e. Fotocòpia del document acreditatiu dels coneixements de nivell de castellà.
f. Llistat ordenat de mèrits a tenir en compte a la fase de concurs, així com altres mèrits i circumstàncies
al·legades que hagin de ser valorades.
g. Fotocòpia dels certificats i títols acreditatius dels mèrits al·legats, tant personals com professionals.
h. Declaració responsable de complir totes i cadascuna de les condicions exigides en les bases d’aquesta
convocatòria,  sempre  referides  a  la  data  en  què  expira  el  termini  assenyalat  per  a  la  presentació
d’instàncies.

6.3. Tota la documentació haurà de ser presentada de forma telemàtica. L’Ajuntament podrà requerir la
documentació original en cas de dubte per tal de garantir-ne la veracitat. En cas que es detecti falsedat en el
document la persona quedarà automàticament suspesa del procés.

6.4. Es computaran com a situacions assimilades al servei actiu, als efectes del còmput de serveis prestats,
els següents:

a. Les persones que hagin gaudit d’una excedència per cura de familiars d’acord amb l’article 89.4 del
TREBEP.
b. Les persones que hagin gaudit d’una excedència per raó de violència de gènere d’acord amb l’article
89.5 del TREBEP.
c. Les persones declarades en serveis especials d’acord amb l’article 87 del TREBEP.
d. El personal laboral declarat en excedència forçosa d’acord amb l’article 46.1 del TRET.
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6.5. Amb la presentació de la sol·licitud, les persones aspirants:

a. Donen el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per
prendre part en aquesta convocatòria i per a la tramitació del procés selectiu, que seran incorporades al
fitxer de Recursos Humans, d’acord amb la normativa vigent.
b. Donen  el  seu  consentiment  a  rebre  per  via  electrònica  les  comunicacions  que  puguin  derivar-se
d’aquest procés.

6.6. Els aspirants, en el moment de la presentació de la instància per participar en el procés selectiu, hauran
de presentar en format digital, la fitxa d’autoavaluació amb els mèrits aportats així com la documentació
acreditativa corresponent. Només s’han de fer constar els mèrits obtinguts fins a l’últim dia del període de
presentació d’instàncies.

6.7. El currículum vitae i la vida laboral no substitueixen les funcions de la fitxa d’autoavaluació aportada a
l’Annex de les presents bases.

6.8.  Els  certificats  o  titulacions  hauran  d’acreditar  que  s’han  obtingut  com  a  molt  tard  en  la  data  de
presentació de sol·licituds.

6.9.  Les  persones  en  situació  de  discapacitat  seran  admeses  al  procés  de  selecció  sense  necessitat
d’acreditar  les  seves  condicions  psíquiques,  físiques  i  sensorials  abans  del  seu  començament,  sens
perjudici  que,  superat  el  procés  selectiu,  en  presentar  la  documentació  per  ser  nomenades,  hauran
d’acreditar, igual que la resta d’aspirants, la seva capacitat per desenvolupar les funcions i tasques dels llocs
que es convoquen.

Els aspirants amb discapacitat podran demanar en la sol·licitud de participació, l’adaptació o l’adequació de
temps i mitjans materials per a la realització de les proves i dels exercicis previstos en la convocatòria i el
motiu d’aquestes. Als efectes d’aquestes adaptacions es considerarà el que estableix l’article 7 del Decret
66/1999, de 9 de març, sobre l’accés a la funció pública de les persones amb discapacitat i dels equips de
valoració multiprofessional.

Els  aspirants  en  situació  de  discapacitat  que  sol·licitin  adaptacions,  hauran  de  presentar  un  dictamen
vinculant expedit per l’equip multiprofessional competent que determinarà, si fos el cas, l’adaptació del lloc o
llocs de treball sempre que aquesta no impliqui una modificació exorbitant en el context de l’organització o
sigui incompatible amb el desenvolupament de les funcions i tasques del lloc o llocs que es convoca.

6.10. Un cop finalitzat el termini de presentació d’instàncies la Junta de Govern Local aprovarà, la llista
provisional de les persones aspirants admeses i excloses al procés selectiu, amb expressió de la causa
d’exclusió.  En  la  mateixa  resolució  s’indicarà  la  composició  del  tribunal  i  el  lloc,  la  data  i  l’hora  del
començament de les proves de coneixement d’idiomes, si s’escau.

6.11. Aquesta llista provisional es publicarà a l’e-tauler de l’Ajuntament. Malgrat això, en aplicació del que
preveu el segon paràgraf de l’art. 78 del Reglament del personal al servei de les entitats locals, es podrà
substituir aquesta publicació per una notificació a tots els interessats.

6.12. Un cop publicada la llista provisional es concedirà un termini de 5 dies hàbils per a la presentació
d’esmenes i reclamacions, per esmenar el defecte o adjuntar el document que sigui preceptiu. Si en aquest
termini no hi hagués reclamacions, al·legacions o esmenes la llista passaria a ser definitiva i es publicarà a
l’e-tauler de l’Ajuntament.

Setena. Tribunal qualificador

Administració Local 180



  Número 245

Butlletí Oficial de la Província de Lleida Divendres, 23 de desembre de 2022

7.1. El tribunal qualificador s’ajustarà al que disposa l’article 60 del TREBEP i al Reglament de Personal al
servei de les entitats locals, aprovats pel Decret 214/1990. La seva composició serà estricament tècnica,
ajustada als principis d’imparcialitat i professionalitat, seguint en la mesura del possible els criteris de paritat
entre dones i homes.

7.2. El tribunal qualificador estarà constituït de la següent manera:

- President: un funcionari de carrera i/o personal laboral fix, personal de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.
- Dos vocals tècnics: funcionaris de carrera i/o personal laboral fix que podran ser o no personal del
mateix Ajuntament i que compliran en tot moment amb els requisits de professionalitat i imparcialitat.
- Secretari: un funcionari o personal laboral fix de l’Ajuntament, amb veu però sense vot.

Un dels vocals i el seu suplent ho serà a proposta de l’EAPC.

7.3. El tribunal no podrà constituir-se sense l’assistència d’almenys tres membres amb veu i vot, titulars o
suplents, ni podrà actuar sense la presència, com a mínim, del President i del Secretari. El Tribunal podrà
optar per reunir-se telemàticament sempre que es compleixin els requisits indicats a la base setena.

7.4.  El  tribunal pot  disposar la incorporació a les seves tasques d’assessors especialistes, els quals es
limitaran a l’exercici de les seves especialitats tècniques en base a les quals col·laboraran exclusivament
amb el tribunal. La seva funció se circumscriu a l’assessorament tècnic especialitzat, actuant amb veu però
sense vot. Els assessors hauran de guardar sigil i confidencialitat sobre les dades i assumptes sobre els
quals tinguin coneixement a conseqüència de la seva tasca assessora al tribunal.

7.5. L’abstenció i recusació dels i de les membres del tribunal s’ha d’ajustar al que preveuen els articles 23 i
24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

7.6.  El  tribunal  està  facultat  per  resoldre  els  dubtes  o  les  discrepàncies  que  s’originin  durant  el
desenvolupament del procés de selecció.

7.7. En cas d’empat, el vot del President serà de qualitat.

7.8.  El  tribunal  ordenarà  a  les  persones  aspirants  d’acord  amb  la  puntuació  declarada  en  la  fitxa
d’autoavaluació.

7.9. Una vegada es disposi d’aquest llistat ordenat, el tribunal comprovarà les puntuacions de les persones
aspirants.  La  comprovació  es  realitzarà  respecte  dels  documents  aportats  i  esmentats  a  la  fitxa
d’autoavaluació i/o les dades aportades pel  Servei  de Recursos Humans de l’Ajuntament  respecte dels
serveis prestats en aquesta administració. En cas d’empat es verificarà la informació per poder desfer-los en
funció dels criteris fixats a la base 9.2 de les presents bases.

7.10. El tribunal podrà exigir que els aspirants mostrin els documents originals. En aquest cas, els aspirants
hauran d’aportar-los a l’Ajuntament  en el  termini  màxim de 5 dies des del  requeriment  que es  faci  als
aspirants.

7.11. El tribunal podrà decidir no comprovar la puntuació dels aspirants que, segons la puntuació que han fet
constar a la fitxa d’autoavaluació, no tenen opcions de poder ser seleccionats.

7.12. Una vegada realitzada la comprovació, el tribunal fixarà la llista provisional de puntuacions, ordenant
de major a menor les sol·licituds i indicant el resultat d’aplicar els criteris de desempat, quan hagi estat
necessari. En aquest llistat, les persones aspirants amb puntuació idèntica sortiran al mateix lloc.
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7.13. El llistat es publicarà a l’e-Tauler de la seu electrònica de l’Ajuntament i no es farà cap notificació
personal als aspirants.

7.14. Les persones aspirants podran formular al·legacions en un termini de 5 dies hàbils a comptar des del
dia següent a la data de publicació de la llista i aportar els documents justificatius dels mèrits que s’hagin fet
constar  a la fitxa d’autoavaluació.  No podran incloure nous mèrits que no s’hagin fet  constar  a la fitxa
d’autoavaluació.

7.15.  El  tribunal  analitzarà  les  al·legacions,  les  resoldrà  justificadament,  fixarà  el  llistat  definitiu  de
puntuacions i farà la proposta de nomenament o contractació a l’òrgan competent. L’acta es publicarà a
l’e-Tauler de la seu electrònica de l’Ajuntament.

Vuitena. Procés selectiu
8.1. La forma de selecció serà la de concurs de mèrits, que es regirà segons els criteris generals establerts
a  l’acord  sobre  els  processos  d’estabilització  de  l’Ajuntament  de  la  Seu  d’Urgell  i  allò  disposat  a  les
Disposicions  Addicionals  6ª  i  8ª  de la  Llei  20/2021, de 28 de desembre,  de mesures  urgents  per  a  la
reducció de la temporalitat en l’ocupació pública.

8.2. Les persones aspirants que no acreditin un coneixement de català i castellà segons allò disposat a la
base 5ª hauran de realitzar les proves de coneixements de llengües que es detallen a continuació:

a. Prova de coneixements de català.
S’ajustarà a les disposicions del  Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del  coneixement del
català  i  l’aranès  en  els  processos  de  selecció  de  personal  i  de  provisió  de  llocs  de  treball  de  les
administracions públiques de Catalunya.
La prova de llengua catalana es qualificarà com a apte o no apte, essent, per tant, de caràcter eliminatori, i
el fet de no superar-la suposarà l’exclusió del procés selectiu.
Les  persones  aspirants  que  estiguin  en  possessió  del  certificat  acreditatiu  corresponent  o  els  seus
equivalents resten exempts de portar a terme aquesta prova.
b. Prova de coneixements de castellà.
Consistirà en la realització d’una prova en què es comprovarà que les persones aspirants posseeixen un
nivell  adient  de comprensió  i  expressió oral  i  escrita  d’aquesta llengua,  en tot  cas  ajustat  al  contingut
funcional del lloc de treball a desenvolupar.
La prova de llengua castellana es qualificarà com a apte o no apte, essent, per tant, de caràcter eliminatori, i
el fet de no superar-la suposarà l’exclusió del procés selectiu.
Les  persones  aspirants  que  estiguin  en  possessió  del  certificat  acreditatiu  corresponent  o  els  seus
equivalents resten exempts de portar a terme aquesta prova.

8.3. L’acreditació i valoració dels mèrits es realitzarà d’acord amb els següents paràmetres:

a. El  límit  temporal  per  valorar  l’experiència  professional  serà  la  data  de  finalització  del  termini  de
presentació de sol·licituds de participació.
b. Només  es  valoraran  els  mèrits  citats  a  la  fitxa  d’autoavaluació  aportada  durant  el  període  de
presentació  d’instàncies  i  que es  pugui  verificar  amb la  documentació  acreditativa  presentada dins  del
mateix termini.
c. L’experiència professional es computa per mesos complets.
d. Els serveis prestats a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell  s’hauran d’acreditar mitjançant el certificat de
serveis prestats. El certificat no s’haurà d’aportar amb la instància i s’incorporarà d’ofici a la documentació
de cada aspirant, si aquest ho fa constar a la fitxa d’autoavaluació.
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e. Els serveis prestats a d’altres Administracions públiques s’acreditaran mitjançant certificat de serveis
prestats amb el model de l’Annex I del Reial Decret 1461/82. No s’acceptaran els acreditats amb algun altre
model de certificat.
f. L’acreditació de la formació es realitzarà mitjançant  fotocòpia  dels  corresponents  títols  o certificats
emesos per les institucions formadores corresponents, que hauran d’incloure la identificació de la persona
titular, les hores de durada o crèdits equivalents, la temàtica, la data d’emissió, la indicació sobre si és un
certificat d’aprofitament o assistència, i l’organisme emissor.
g. Els mèrits obtinguts a l’estranger s’han d’acreditar mitjançant certificats traduïts oficialment a qualsevol
de les dues llengües oficials a Catalunya.

8.4. La puntuació del concurs de mèrits serà d’un màxim de 10 punts, que es distribuiran d’acord amb els
criteris següents:

8.4.1. Experiència professional.

L’experiència professional tindrà una valoració màxima de 6 punts, segons es detalla:

a. L’experiència  en  la  plaça  convocada  o  equivalent,  com a  funcionari  interí,  laboral  temporal,  o  en
adscripcions o assignacions temporals a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i/o a qualsevol ens públic que en
depèn es valorarà amb 0,10 punts per cada mes de serveis prestats.
b. L’experiència en altres llocs del mateix grup o subgrup de classificació, però no en la realització de
feines anàlogues, com a funcionari interí, laboral temporal, o en adscripcions o assignacions temporals a
l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i/o a qualsevol ens públic que en depèn es valorarà amb 0,0705 punts per
cada mes de serveis prestats.
c. L’experiència en llocs de treball  realitzant  tasques anàlogues a les de la plaça convocada, com a
funcionari interí  o laboral temporal, en altres administracions locals o en organismes o societats que en
depenguin es valorarà amb 0,033 punts per cada mes de serveis prestats.

8.4.1.2. Per a valorar l’experiència professional es seguiran els criteris següents:

a. Es comptabilitzarà com a mes un període ininterromput de 30 dies, independentment de la jornada de
treball, i no es tindran en compte les fraccions inferiors excepte quan s’apliquin els criteris de desempat.
b. En aquells casos de reducció de jornada per guarda legal o cura directa d’un familiar fins al segon grau
de consanguinitat o afinitat, aquests períodes es computaran com a jornada sencera, sempre que quedin
acreditats.

8.4.2. Formació.

Els mèrits acadèmics es valoraran amb un màxim de 4 punts, seguint els criteris següents:

a. Titulacions. Es valorarà la formació reglada superior, addicional, del mateix nivell de la que dona accés
al subgrup de la plaça convocada i  relacionada directament amb el  lloc de treball  (per  exemple;  cicles
formatius de grau mitjà, FPI o equivalents) amb 0,05 punts per títol.
b. Es valoraran amb 0,08 punts per hora de formació acreditada:
i. Formacions relacionades amb el lloc de treball a ocupar.
ii. Formacions transversals, com per exemple en igualtat, organització o treball en equip, entre d’altres.
iii. Cursos relacionats amb el lloc de treball i les tasques a desenvolupar, sempre que siguin expedits per
l’administració  pública i/o empreses  privades,  i  sempre que aquests  cursos  hagin  estat  contractats  per
l’Ajuntament de la Seu d’Urgell o una altra administració.
No es valoraran els certificats on no s’especifiquin les hores de formació.
c. Nivell de català superior a l’exigit: s’atorgaran 0,25 punts per nivell.
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d. Formació ACTIC: s’atorgaran 0,50 punts per nivell.

8.4.3. Altres mèrits.

Es valorarà amb 0,50 punts haver superat un concurs-oposició de la categoria convocada a l’Ajuntament de
la Seu d’Urgell sense haver obtingut plaça en propietat.

Novena. Llista de persones aprovades i presentació de documents
9.1. La puntuació definitiva del procés selectiu serà el resultat de la puntuació obtinguda en la valoració dels
mèrits.

9.2. En cas d’empat, l’ordre de les persones aspirants s’establirà seguint els següents criteris:

1. Segons l’experiència total acreditada:
a. Major experiència a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i a la plaça convocada.
b. Major experiència a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i en altres llocs de treball del mateix grup que el de
la plaça convocada.
c. Major experiència en altres entitats locals i a la plaça convocada.
2. Major  nombre  de  dies  d’experiència  professional  en  la  plaça  convocada  o  equivalent,  prestats  a
l’Ajuntament de la Seu d’Urgell o en qualsevol ens públic integrat d’aquest.
3. La persona aspirant de major edat.

9.3.  Un  cop  finalitzada  la  qualificació  de  les  persones  aspirants  es  publicarà  la  relació  de  persones
aprovades per ordre de puntuació final.

9.4. L’aspirant que resulti seleccionat haurà de presentar davant de la Secretaria General de l’Ajuntament,
dins del termini de 20 dies naturals des de que es faci pública la proposta d’aspirant a la plaça objecte
d’aquesta  convocatòria  i  abans  del  seu  nomenament  com  a  funcionari  de  carrera,  el  certificat  mèdic
acreditatiu de complir  les condicions  físiques  o psíquiques  específiques  per  a l’exercici  de les funcions
pròpies del lloc de treball al que es fa referència així com original o còpia compulsada de tots els documents
requerits a la base cinquena d’aquesta convocatòria.

9.5. La resolució de nomenament o contractació contindrà també l’adscripció al lloc de treball que podrà
tenir caràcter provisional o definitiu, segons el nombre i les condicions de treball de les destinacions.

9.6.  Si  l’aspirant  seleccionat  no pren possessió o no aporta  la  referida documentació durant  el  termini
previst, es procedirà al nomenament del següent aspirant de la llista de puntuacions finals, respecte el qual
serà aplicable el mateix termini que a l’anterior; i així successivament per ordre de prelació d’acord amb les
puntuacions finals.

Desena. Període de pràctiques
10.1. Formarà part del procés selectiu la superació d’un període de pràctiques amb caràcter eliminatori, que
tindrà una durada de tres mesos.

10.2.  A la  finalització  del  període  de  pràctiques  s’emetrà  informe  d’avaluació  per  part  de  la  persona
responsable de fer el seguiment de la persona nomenada. La qualificació d’aquest període serà apte o no
apte. En cas dels aspirants declarats no aptes per resolució motivada de l’Alcaldia amb tràmit d’audiència
previ, perdran en conseqüència tots els drets al nomenament.
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10.3. El període de pràctiques es suprimirà en el cas que la persona aspirant hagi ocupat durant un termini
superior  als  tres  mesos  com  a  període  de  pràctiques  una  plaça  equivalent  a  la  de  l’objecte  de  la
convocatòria i a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.

10.4. Durant el període de pràctiques el personal haurà d’assistir als cursos de formació que l’Ajuntament
pugui organitzar.

10.5. Els aspirants que hagin superat aquest període seran nomenats funcionaris de carrera. Els que no
l’hagin superat perdran tots els drets al nomenament.

Onzena. Creació i funcionament de la borsa de treball
11.1. Borsa de treball genèrica tindrà el funcionament que es descriu a continuació:

Les persones aspirants a les vacants convocades i que no obtinguin plaça passaran a formar part d’una
borsa de treball  de caràcter  extraordinari  per  ordre de puntuació.  Aquesta borsa funcionarà dins de la
jerarquia de borses i serà la que prevalgui per sobre del a resta de borses existents.

En cas d’empat entre els aspirants que s’incorporaran a la borsa, l’ordre s’establirà seguint els criteris de
desempat establerts en la base 9.2 de les presents bases.

11.2. Borsa de treball específica:

La finalitat d’aquesta borsa és excepcional, atenent l’esperit de la Llei 20/2021. Així, l’objecte de la borsa és
proveir aquelles places que han estat cobertes inicialment en propietat i respecte de les quals l’aspirant
seleccionat durant el  període de prova o mentre duri el  pla d’estabilització passi  a una situació que no
impliqui reserva de plaça. En aquest cas, l’Ajuntament podrà recórrer a la borsa de funcionaris de carrera
per tal de proveir la plaça que es generi com a conseqüència de la plaça que hagi tornat a quedar vacant.

La borsa de treball creada a partir d’aquest procés selectiu serà vigent fins al dia 31 d’octubre de 2024.

Les persones aspirants que passin a formar part de la borsa de treball podran ser cridades per l’Ajuntament
d’acord amb l’ordre rigorós de qualificació per al seu nomenament d’acord amb allò disposat a l’article 10 del
TREBEP, sempre i quan es trobin disponibles i reuneixin la resta de requisits en la data prevista per a l’inici
de la interinitat, i procedeixi legalment conforme a la normativa vigent del moment.

11.3. La pertinència a la borsa de treball  no implica, per si mateixa, cap mena de dret al nomenament.
Únicament es garanteix que quan l’Ajuntament consideri necessària la cobertura urgent d’una plaça s’apliqui
el procediment establert en aquestes bases.

11.4 L’Ajuntament intentarà comunicar-se un màxim de tres vegades amb la persona aspirant mitjançant
mitjans telemàtics: trucada telefònica, videotrucada, correu electrònic, SMS, etc. Entre cada intent hauran de
passar com a mínim 3 hores.

Si la persona no respongués en un termini màxim de tres dies hàbils, aquesta passaria a ocupar el darrer
lloc de la borsa de treball i l’Ajuntament iniciaria les comunicacions amb el o la següent aspirant de la borsa.
Tots els intents de comunicació per part de l’Ajuntament quedaran registrats a l’expedient pertinent.

11.5. Si la persona cridada respongués a la comunicació iniciada per l’Ajuntament, aquest li atorgaria un
període màxim de dos dies hàbils per manifestar la seva conformitat o renúncia al nomenament.
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11.6. La permanència de les persones a aquesta borsa resta supeditada a la disponibilitat per cobrir les
vacants que es presentin. S’exceptuen d’aquest supòsit les renúncies per causa justificada. Es consideren
causes justificades aquelles sobrevingudes i no voluntàries com malalties, part o compliment d’un deure
inexcusable  de  caràcter  públic  o  personal,  entre  d’altres.  Aquestes  situacions  s’hauran  de  justificar
documentalment.

11.7. Les persones que acumulin dues renúncies corresponents a dues ofertes de treball per alguna causa
diferent a les citades anteriorment, o siguin sancionades per la incoació d’un procediment disciplinari, seran
eliminades de la borsa.

11.8. Si el responsable del servei on s’adscrigui la persona integrant de la borsa prèviament nomenada emet
un informe negatiu, relatiu a la manca de capacitat manifestada per un rendiment insuficient que impedeixi
realitzar amb eficàcia les funcions atribuïdes al lloc de treball, en donarà trasllat a Recursos Humans, i
s’articularà  el  procediment  contradictori  corresponent,  el  qual  podrà comportar  l’expulsió  de la  persona
aspirant de la borsa, tot informant, si s’escau, la representació del personal.

Dotzena. Incompatibilitats
12.1. Serà aplicable a les persones proposades el règim d’incompatibilitat al sector públic, en compliment
dels quals en el moment del nomenament, hauran d’aportar una declaració de les activitats que realitza,
sol·licitant la compatibilitat en el seu cas, o exercir l’opció prevista a l’article 337 del Decret 214/90, de 30 de
juliol,  pel  qual  s’aprova el  Reglament  de Personal  al  servei  de les entitats  locals, així  com la resta de
disposicions aplicables.

12.2.  Pel  que  fa  a  la  determinació  i  adscripció  al  lloc  de  treball,  règim d’horari  i  jornada,  la  persona
nomenada s’atindrà als acords i resolucions que adoptin els òrgans corresponents de l’Ajuntament.

Tretzena. Incidències i recursos
13.1. Contra la convocatòria i les presents bases, que exhaureixen la via administrativa, es podrà interposar
per part de les persones interessades recurs potestatiu de reposició en el termini d’un mes davant el mateix
òrgan que les hagi aprovat, d’acord amb l’article 123 de la Llei  39/2015, d’1 d’octubre, de procediment
administratiu  comú  de  les  administracions  públiques.  En  cas  de  no  interposar  el  recurs  potestatiu  de
reposició es podrà interposar directament recurs contenciós administratiu, segons l’article abans esmentat i
el 45 i següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa,
davant el Jutjat contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la publicació
al Butlletí Oficial de la Província de Lleida.

13.2. Els actes qualificats del tribunal qualificador podran ser recorreguts en alçada davant la presidència de
la corporació o de l’autoritat en qui hagi delegat en el termini d’un mes des que s’hagin publicat.

13.3. Els actes de tràmit del tribunal qualificador no podran ser objecte de recurs, sense perjudici que es
puguin interposar reclamacions quan es tracti d’esmenar possibles errors materials en la confecció de la
llista d’aprovats, errors en la transcripció de publicacions, errors aritmètics en les qualificacions o errors
observables a simple vista. Aquests errors també podran ser corregits d’ofici pel tribunal.

13.4. El Tribunal està facultat per resoldre els dubtes o discrepàncies que sorgeixin referents a aquestes
bases i al desenvolupament del procés selectiu, i per prendre els acords necessaris pel seu bon ordre i
desenvolupament.

13.5. En allò no previst en aquestes bases serà d’aplicació el que disposen la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim
local que va ser aprovat per Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, el Reial Decret Legislatiu 5/2015,
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de 30 d’octubre, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, el Text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya que va ser aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril,  el  Reglament  de  personal  al  servei  de  les  entitats  locals  que  va  ser  aprovat  per  decret  de  la
Generalitat  de  Catalunya  214/1990,  de  30  de  juliol,  la  Llei  39/2015,  de  1  d’octubre,  de  procediment
administratiu comú de les Administracions Públiques, i la resta de les disposicions vigents en la matèria.

Catorzena. Clàusula de protecció de dades de caràcter general
14.1. L’Ajuntament de la Seu d’Urgell  tractarà les dades personals de les persones sol·licitants i  de les
persones seleccionades en aquest  procés selectiu,  amb la finalitat  de gestionar  la seva sol·licitud i  les
actuacions objecte d’aquesta convocatòria, i es sotmet a les obligacions previstes en el Reglament europeu
2016/679, de 27 d’abril, General de Protecció de Dades (RGPD) i la seva adaptació a l’ordenament jurídic
espanyol a través de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia
dels drets digitals, i la resta de normativa complementària. En concret es preveu el tractament de dades de
contacte i acadèmics de les persones que participen en l’execució i seguiment dels objectius establerts en
aquestes bases.

14.2. L’Ajuntament de la Seu d’Urgell realitzarà les tasques necessàries perquè s’acompleixin els principis i
deures establerts en la normativa vigent  sobre la matèria, per garantir  que no hi  ha risc per als drets i
llibertats dels sol·licitants i dels seleccionats. Aquestes actuacions han d’incloure especialment la garantia de
transparència, en compliment dels articles 13 i 14 del RGPD, amb la informació detallada per la corporació.

14.3.  Per  a  qualsevol  consulta  o  queixa  relacionades  amb  el  tractament  de  les  dades  personals,  els
sol·licitants  tenen el  dret de contactar  amb el  delegat de protecció de dades a través de la bústia que
l’Ajuntament de la Seu d’Urgell posa a la seva disposició: dpd@aj-laseu.cat

14.4. Les dades que les persones seleccionades han facilitat, un cop finalitzat el motiu que n’ha originat la
recollida, es conserven seguint les instruccions de gestió documental i d’arxiu de l’Ajuntament. Les dades
que les persones sol·licitants han facilitat es conserven durant un màxim de 3 anys a partir de la presentació
de la sol·licitud.

14.5.  Les persones aspirants  i  les persones seleccionades poden exercir  els  drets d’accés, rectificació,
supressió, limitació, portabilitat o oposició al tractament de les seves dades, en els termes previstos a la
legislació vigent, a través de la seu electrònica de l’Ajuntament.

14.6. Les persones seleccionades tenen l’obligació de respectar la confidencialitat de tota la informació i les
dades de caràcter personal que, per qualsevol mitjà, els arribin com a conseqüència de la seva estada a
l’Ajuntament, i no desvelar-les ni reproduir-les de cap manera a fora de l’Ajuntament. Les dades esmentades
poden referir-se tant a empleats públics, com a usuaris o ciutadans i, en general, a totes aquelles terceres
persones que de forma directa o indirecta es posin en contacte amb l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.

14.7. Les persones seleccionades tenen l’obligació de complir amb les polítiques de seguretat, protecció de
dades i ús dels sistemes d’informació vigents a l’Ajuntament, així com qualsevol instrucció que, en aquest
sentit, se’ls faciliti. A més, han de respectar la confidencialitat de qualsevol fet que hagin observat o que el
personal de l’Ajuntament els hagi fet arribar en relació amb el servei o el personal esmentat.

ANNEX
Fitxa d’autoavaluació de mèrits (l’autobaremació té la consideració de declaració responsable. La falsedat
en les dades d’autobaremació determina l’exclusió del procés i la consideració de no haver-hi participat, a
més de les actuacions legals que derivin de la falsedat en les dades) *

1. Dades personals
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Nom i cognoms DNI

2. Dades de la plaça objecte de la convocatòria

Identificació de la plaça

Denominació: Auxiliar Administratiu

Escala: Administració General

Subescala: Auxiliar

Grup: C2

Naturalesa: Funcionarial

3. Experiència professional

NÚM. DE MESOS

Mesos  de  servei  o  de  treball  prestat  en  la  plaça  objecte  de  la
convocatòria o equivalent, com a funcionari interí, laboral temporal, o en
adscripcions o assignacions temporals a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell
i/o a qualsevol ens públic que en depèn.

Mesos de servei o de treball prestat en altres llocs de treball en el mateix
grup  o  subgrup  de  classificació,  però  no  en  l’exercici  de  funcions
anàlogues, com a funcionari interí, laboral temporal, o en adscripcions o
assignacions temporals a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i/o a qualsevol
ens públic que en depèn.

Mesos  de  servei  o  de  treball  prestat  en  la  realització  de  tasques
anàlogues a les de la plaça convocada, com a funcionari interí o laboral
temporal,  en  qualsevol  altra  administració  local  o  en  organismes  o
societats que depenguin d’aquesta.

4. Formació
Es valorarà aquella formació reglada que tingui relació directa amb el lloc de treball a ocupar, diferent de la
que dona accés a la plaça convocada:

Formació reglada Sí / No
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Titulació en Cicle Formatiu de Grau Mitjà

Formació Professional (FPI)

Altres equivalents:

Formació no reglada
NOM DE L’ACCIÓ FORMATIVA HORES ORGANISME FORMADOR (CAL INDICAR EL

RÈGIM JURÍDIC DE L’ORGANISME)

Coneixements de català Sí / No

Certificat de nivell superior de català 

Formació ACTIC Sí / No

Nivell 1 – Certificat bàsic ACTIC
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Nivell 2 – Certificat mitjà ACTIC

Nivell 3 – Certificat avançat ACTIC

5. Altres mèrits

Sí / No

Ha superat un procés selectiu de concurs-oposició per a l’accés a una
plaça de la categoria de la plaça objecte de al convocatòria sense haver
obtingut plaça en propietat?

Bases reguladores del procés selectiu de dues places de mestre d’educació infantil, mitjançant el sistema de
concurs, corresponents a l’oferta pública d’estabilització de l’ocupació temporal de l’ajuntament de la Seu
d’Urgell.

Primera. Objecte i justificació

L’objecte  d’aquestes  bases  és  regular  la  selecció,  mitjançant  convocatòria pública i  amb el  sistema de
concurs de mèrits, de dues places de mestre d’educació infantil, classificades a la plantilla de personal de
l’Ajuntament de La Seu d’Urgell, subgrup A2, en règim laboral.

Aquestes places es troben subjectes al procés excepcional d’estabilització regulat per la Llei 20/2021, de 28
de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat i resten regides per les presents
bases, corresponents a l’oferta d’estabilització de l’ocupació temporal de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell,
aprovades  per  l’Alcaldia  núm.  368/2022  en  data  24.05.2022,  publicades  al  BOP  de  Lleida  en  data
30.05.2022 i al DOGC en data 27.05.2022.

Segona. Normativa aplicable
L’Acord de condicions generals que regeix aquesta convocatòria va ser aprovat per la Junta de Govern
Local del dia 07.11.2022 i publicat al BOP el dia 15.11.2022

Aquesta convocatòria es regeix per allò disposat a la normativa vigent en matèria de Funció Pública. En
concret, al Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de l’Estatut bàsic
de l’empleat públic, al Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei
de les entitats locals, al 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, a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local
i al Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del coneixement del català i l’aranès en els processos
de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya.

Tercera. Principis rectors
L’Ajuntament  de La Seu d’Urgell  garanteix que tots  els  processos  de selecció es regiran pels  principis
constitucionals d’igualtat, mèrit i capacitat, així com els de:

a) Publicitat i convocatòria de les bases.
b) Transparència.
c) Imparcialitat i professionalitat dels membres del tribunal.
d) Independència i discrecionalitat tècnica en l’actuació del tribunal.
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e) Adequació entre el contingut dels processos selectius i les funcions o tasques a desenvolupar.
f) Agilitat, sense perjudici de l’objectivitat, en els processos de selecció.

Quarta. Característiques de la plaça
Les característiques de la plaça objecte de la convocatòria són les següents:

 Nombre de places: 2.
 Codi convocatòries: S.561.01 i S.561.02
 Règim: laboral fix.
 Denominació: Mestre d’educació infantil.
 Grup: A2.
 Jornada: completa i l’horari serà el que sigui aplicable a la llar d’infants.
 Funcions generals:
- Atendre  directament  els  infants  del  grup  assignat,  en  el  seu  desenvolupament  de  la  personalitat
individual  i  social,  tant  en el  camp físic  com psíquic  i  social  i  també la  seva higiene personal,  vestit  i
alimentació.
- Elaborar de la programació anual de l’aula ajustant-la a la programació educativa general de la llar
d’infants i amb coordinació amb l’equip educatiu del mateix grup d’edat.
- Facilitar i fer un seguiment de l’adaptació de l’infant a la llar d’infants, mantenint una coordinació intensa
amb la família per tal d’obtenir la màxima informació de l’infant.
- Assistir a les reunions de claustre de la llar d’infants per coordinar temes d’organització de centre i per
coordinar la programació educativa.
- Col·laborar amb la direcció del centre en la programació general del curs, així com en la planificació
dels objectius educatius generals.
- Programar, preparar, realitzar i fer el seguiment i avaluació de les activitats educatives i dels materials
necessaris per a dur-les a terme anualment.
- Assessorar a les famílies en diferents temes educatius.
- Realitzar l’inventari de les joguines i del material del centre.
- Col·laborar en el seguiment del pressupost assignat a la llar d’infants.
- Realitzar l’atenció al ciutadà en els aspectes propis de la seva competència.
- Col·laborar  amb la resta  de l’equip  educatiu  en l’execució i  avaluació  dels  programes individuals  i
col·lectius que s’estableixen pel desenvolupament dels infants.
- Fer-se càrrec de les tutories que li siguin assignades.
- Acollir, orientar i acompanyar els estudiants en pràctiques que puguin tenir al seu càrrec.
- Realitzar tasques educatives destinades a introduir valors culturals, desenvolupar actituds positives,
desenvolupar la personalitat de cada alumne així com la seva psicomotricitat.
- Fer el seguiment i la valoració de l’acció educativa per tal d’analitzar l’aprenentatge adquirit i observar
el nivell evolutiu dels nens individualment.
- Introduir hàbits de control, relatius a les necessitats fisiològiques dels infants, així com a tenir cura de la
seva higiene.
- Comentar les incidències diàries i la informació rellevant en les agendes dels infants.
- Col·laborar  amb  els  serveis  educatius  especials  externs  al  centre  per  atendre  els  infants  amb
necessitats educatives.
- Realitzar, quan correspongui, informes pedagògics i memòries sobre l’evolució dels infants, a partir de
les observacions individuals, entrevistes, etc.
- Organitzar i  dinamitzar activitats, que puguin comptar amb la participació dels pares, o que tinguin
relació amb les festes populars i altres aspectes d’interès pel projecte educatiu.
- Vetllar per l’ordre i bon manteniment dels espais, dels equips i mitjans del centre.
- Mantenir un contacte directe i constant amb les famílies, informant-los del desenvolupament del seu fill
al llarg del curs (a través d’entrevistes individuals i d’informes).
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- Vetllar pel bon funcionament del treball en equip, així com informar a la direcció de qualsevol incidència
que es produeixi al centre.
- Dur a terme altres tasques de les que siguin responsables,  com ara: la biblioteca,  la pàgina web,
material, farmaciola...
- Aplicar els protocols d’emergències i tècniques de prevenció d’accidents a la llar d’infants.
- 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.
- I, en general qualsevol altre funció de caràcter similar que li sigui atribuïda.

Les  funcions  no són determinants  i  excloents,  per  la qual  cosa es  considera qualsevol  altra funció de
caràcter similar que li sigui atribuïda.

Cinquena. Requisits dels aspirants
Per poder prendre part en el procés les persones aspirants hauran de complir, en la data de finalització del
termini  de  presentació  de  sol·licituds,  i  durant  el  desenvolupament  del  procés  selectiu,  els  següents
requisits:

a) Tenir la nacionalitat espanyola o trobar-se en algun dels supòsits previstos a l’article 57 del TREBEP.
Independentment de la seva nacionalitat, també podran ser admesos en aquesta convocatòria els cònjuges
dels espanyols i espanyoles i dels nacionals d’altres estats membres si no estan separats de dret. Així com
els i les descendents dels i de les cònjuges dels espanyols i espanyoles i dels nacionals d’altres estats
membres de la Unió Europea, sempre que els cònjuges no estiguin separats de dret, si són menors de 21
anys o dependents.
Les  persones  aspirants  amb  nacionalitat  diferent  a  l’espanyola  hauran  de  demostrar  els  coneixements
suficients de castellà i català i es podrà exigir la superació de proves amb aquesta finalitat.
b) Tenir la capacitat funcional per al desenvolupament de les funcions corresponents.
c) Haver complert els 16 anys i no excedir l’edat màxima de jubilació o la que s’estableixi a les bases
específiques de la convocatòria, si fos el cas, d’acord amb la normativa específica d’aplicació.
d) No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de les Administracions Públiques o
òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats Autònomes, ni trobar-se en situació d’inhabilitació
absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial o per exercir funcions similars a
les que es desenvolupaven.
En el  cas de pertànyer a un altre estat, no trobar-se inhabilitats o en situació equivalent ni  haver estat
sotmesos a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu estat i en els mateixos termes, l’accés
a l’ocupació pública.
e) Estar en possessió d’algun dels títols següents: de graduat que habiliti per a l’exercici de la professió de
mestre  en  educació  infantil.  De  mestre  especialista  d’educació  infantil.  De  diplomat  en  professorat
d’educació  general  bàsica  o  de mestre  de primer  ensenyament  amb l’especialitat  d’educació  infantil  o
educació preescolar.
En  el  cas  de  titulacions  expedides  a  l’estranger,  cal  aportar  l’homologació  corresponent  del  Ministeri
d’Educació, Cultura i Esports.
Si el títol procedeix d’un estat membre de la Unió Europea, s’ha de presentar el certificat acreditatiu del
reconeixement o d l’homologació del títol equivalent, de conformitat amb la Directiva 89/48/CEE, de 21 de
desembre de 1988, el Reial Decret 1837/2008 i altres normes de transposició i desplegament.
f) No tenir la condició de personal laboral fix en el mateix cos, escala o especialitat, en la mateixa escala,
subescala, classe o categoria de l’administració a que s’opta.
g) Acreditar  coneixements  de  català  equivalents  al  nivell  C1  del  marc  europeu  comú  de  referència
(MECR) segons estableix el Decret 161/2002, d’11 de juny.
Els aspirants que no acreditin estar en possessió del certificat de coneixements de llengua catalana del
nivell de suficiència de català C1 de la Secretaria de Política Lingüística o equivalent hauran de realitzar una
prova de coneixements amb contingut anàleg.
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Sempre que sigui possible, la prova la farà una persona tècnica del Consorci de Normalització Lingüística.
Aquesta persona assistirà al tribunal amb veu i sense vot. Aquesta té caràcter obligatori i eliminatori i es
qualificarà d’apte o no apte. Les persones aspirants que no superin la prova de català quedaran exclosos de
la convocatòria.
Quedaran exemptes de fer la prova aquelles persones candidates que, en algun procés de selecció per a
l’accés a la condició de personal funcionari o laboral, en qualsevol Administració o entitat del sector públic
institucional, ja hagin superat una prova de coneixements de català de nivell equivalent o superior.
h) Acreditar coneixements superiors de castellà tant en l’expressió oral com en l’escrita.
Les  persones  aspirants  admeses  en  el  procés  selectiu  que  no  tinguin  la  nacionalitat  espanyola  han
d’acreditar uns coneixements superiors de la llengua castellana.
L’aspirant que no pugui acreditar documentalment que posseeix el nivell requerit s’haurà de sotmetre a les
proves de coneixements de castellà previstes a les presents bases. Quedaran exemptes de la realització de
l’exercici de llengua castellana les persones aspirants que n’acreditin el coneixement superior mitjançant
alguna de les tres opcions següents:
- Haver cursat la primària, la secundaria i el batxillerat, si s’escau, a Espanya.
- Diploma d’espanyol  d’acord amb el  RDL 1137/2002, de 31 d’octubre,  o equivalent,  o certificat  que
acrediti haver superat totes les proves requerides per a l’obtenció del mateix.
- Certificat d’aptitud en espanyol per a persones estrangeres expedit per escoles oficials d’idiomes.
i) No patir cap malaltia ni cap limitació física o psíquica que impedeixi el desenvolupament normal de les
funcions corresponents a la plaça convocada.

Sisena. Presentació de sol·licituds i llista d’admesos i exclosos
6.1. Les persones interessades en prendre part en el procediment hauran de presentar una instància en la
qual hauran de fer constar que coneixen i accepten aquestes bases i reconeixen totes i cadascuna de les
condicions exigides.

Les  instàncies  hauran  de  presentar-se  per  la  seu  electrònica  de  l’Ajuntament  de  la  Seu  d’Urgell
(www.laseu.cat) i es podran presentar únicament de forma telemàtica a la seu electrònica de l’Ajuntament.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals, per aquesta convocatòria els terminis seran
del dia 1.05.2023 al 20.05.2023, ambdós inclosos. L’Ajuntament no acceptarà instàncies presentades abans
de la data d’inici ni després de la data final.

Les bases i la convocatòria es publicaran íntegrament en el BOP i DOGC. Els restants i successius anuncis
d’aquesta convocatòria es faran públics únicament en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.

6.2. A la instància s’adjuntarà:

a. Fotocòpia  del  Document  Nacional  d’Identitat  o  del  document  equivalent  dels  altres  països,  o  el
consentiment de la persona aspirant per tal que l’Ajuntament pugui comprovar que les dades que la persona
manifesta s’ajusten a la realitat.
b. Fotocòpia de la titulació d’accés requerida.
c. Currículum vitae en el qual s’incloguin les dades personals i de contacte.
d. Fotocòpia del document acreditatiu dels coneixements de nivell de català.
e. Fotocòpia del document acreditatiu dels coneixements de nivell de castellà.
f. Llistat ordenat de mèrits a tenir en compte a la fase de concurs, així com altres mèrits i circumstàncies
al·legades que hagin de ser valorades.
g. Fotocòpia dels certificats i títols acreditatius dels mèrits al·legats, tant personals com professionals.
h. Declaració responsable de complir totes i cadascuna de les condicions exigides en les bases d’aquesta
convocatòria,  sempre  referides  a  la  data  en  què  expira  el  termini  assenyalat  per  a  la  presentació
d’instàncies.
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6.3. Tota la documentació haurà de ser presentada de forma telemàtica. L’Ajuntament podrà requerir la
documentació original en cas de dubte per tal de garantir-ne la veracitat. En cas que es detecti falsedat en el
document la persona quedarà automàticament suspesa del procés.

6.4. Es computaran com a situacions assimilades al servei actiu, als efectes del còmput de serveis prestats,
els següents:

a. Les persones que hagin gaudit d’una excedència per cura de familiars d’acord amb l’article 89.4 del
TREBEP.
b. Les persones que hagin gaudit d’una excedència per raó de violència de gènere d’acord amb l’article
89.5 del TREBEP.
c. Les persones declarades en serveis especials d’acord amb l’article 87 del TREBEP.
d. El personal laboral declarat en excedència forçosa d’acord amb l’article 46.1 del TRET.

6.5. Amb la presentació de la sol·licitud, les persones aspirants:

a. Donen el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per
prendre part en aquesta convocatòria i per a la tramitació del procés selectiu, que seran incorporades al
fitxer de Recursos Humans, d’acord amb la normativa vigent.
b. Donen  el  seu  consentiment  a  rebre  per  via  electrònica  les  comunicacions  que  puguin  derivar-se
d’aquest procés.

6.6. Els aspirants, en el moment de la presentació de la instància per participar en el procés selectiu, hauran
de presentar en format digital, la fitxa d’autoavaluació amb els mèrits aportats així com la documentació
acreditativa corresponent. Només s’han de fer constar els mèrits obtinguts fins a l’últim dia del període de
presentació d’instàncies.

6.7. El currículum vitae i la vida laboral no substitueixen les funcions de la fitxa d’autoavaluació aportada a
l’Annex de les presents bases.

6.8.  Els  certificats  o  titulacions  hauran  d’acreditar  que  s’han  obtingut  com  a  molt  tard  en  la  data  de
presentació de sol·licituds.

6.9.  Les  persones  en  situació  de  discapacitat  seran  admeses  al  procés  de  selecció  sense  necessitat
d’acreditar  les  seves  condicions  psíquiques,  físiques  i  sensorials  abans  del  seu  començament,  sens
perjudici  que,  superat  el  procés  selectiu,  en  presentar  la  documentació  per  ser  nomenades,  hauran
d’acreditar, igual que la resta d’aspirants, la seva capacitat per desenvolupar les funcions i tasques dels llocs
que es convoquen.

Els aspirants amb discapacitat podran demanar en la sol·licitud de participació, l’adaptació o l’adequació de
temps i mitjans materials per a la realització de les proves i dels exercicis previstos en la convocatòria i el
motiu d’aquestes. Als efectes d’aquestes adaptacions es considerarà el que estableix l’article 7 del Decret
66/1999, de 9 de març, sobre l’accés a la funció pública de les persones amb discapacitat i dels equips de
valoració multiprofessional.

Els  aspirants  en  situació  de  discapacitat  que  sol·licitin  adaptacions,  hauran  de  presentar  un  dictamen
vinculant expedit per l’equip multiprofessional competent que determinarà, si fos el cas, l’adaptació del lloc o
llocs de treball sempre que aquesta no impliqui una modificació exorbitant en el context de l’organització o
sigui incompatible amb el desenvolupament de les funcions i tasques del lloc o llocs que es convoca.
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6.10. Un cop finalitzat el termini de presentació d’instàncies la Junta de Govern Local aprovarà, la llista
provisional de les persones aspirants admeses i excloses al procés selectiu, amb expressió de la causa
d’exclusió.  En  la  mateixa  resolució  s’indicarà  la  composició  del  tribunal  i  el  lloc,  la  data  i  l’hora  del
començament de les proves de coneixement d’idiomes, si s’escau.

6.11. Aquesta llista provisional es publicarà a l’e-tauler de l’Ajuntament. Malgrat això, en aplicació del que
preveu el segon paràgraf de l’art. 78 del Reglament del personal al servei de les entitats locals, es podrà
substituir aquesta publicació per una notificació a tots els interessats.

6.12. Un cop publicada la llista provisional es concedirà un termini de 5 dies hàbils per a la presentació
d’esmenes i reclamacions, per esmenar el defecte o adjuntar el document que sigui preceptiu. Si en aquest
termini no hi hagués reclamacions, al·legacions o esmenes la llista passaria a ser definitiva i es publicarà a
l’e-tauler de l’Ajuntament.

Setena. Tribunal qualificador
7.1. El tribunal qualificador s’ajustarà al que disposa l’article 60 del TREBEP i al Reglament de Personal al
servei de les entitats locals, aprovats pel Decret 214/1990. La seva composició serà estricament tècnica,
ajustada als principis d’imparcialitat i professionalitat, seguint en la mesura del possible els criteris de paritat
entre dones i homes.

7.2. El tribunal qualificador estarà constituït de la següent manera:

- President: un funcionari de carrera i/o personal laboral fix, personal de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.
- Dos vocals tècnics: funcionaris de carrera i/o personal laborals fix que podran ser o no personal del
mateix Ajuntament i que compliran en tot moment amb els requisits de professionalitat i imparcialitat.
- Secretari: un funcionari o personal laboral de l’Ajuntament, amb veu però sense vot.

Un dels vocals i el seu suplent ho serà a proposta de l’EAPC.

7.3. El tribunal no podrà constituir-se sense l’assistència d’almenys tres membres amb veu i vot, titulars o
suplents, ni podrà actuar sense la presència, com a mínim, del President i del Secretari. El Tribunal podrà
optar per reunir-se telemàticament sempre que es compleixin els requisits indicats a la base setena.

7.4.  El  tribunal pot  disposar la incorporació a les seves tasques d’assessors especialistes, els quals es
limitaran a l’exercici de les seves especialitats tècniques en base a les quals col·laboraran exclusivament
amb el tribunal. La seva funció se circumscriu a l’assessorament tècnic especialitzat, actuant amb veu però
sense vot. Els assessors hauran de guardar sigil i confidencialitat sobre les dades i assumptes sobre els
quals tinguin coneixement a conseqüència de la seva tasca assessora al tribunal.

7.5. L’abstenció i recusació dels i de les membres del tribunal s’ha d’ajustar al que preveuen els articles 23 i
24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

7.6.  El  tribunal  està  facultat  per  resoldre  els  dubtes  o  les  discrepàncies  que  s’originin  durant  el
desenvolupament del procés de selecció.

7.7. En cas d’empat, el vot del President serà de qualitat.

7.8.  El  tribunal  ordenarà  a  les  persones  aspirants  d’acord  amb  la  puntuació  declarada  en  la  fitxa
d’autoavaluació.
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7.9. Una vegada es disposi d’aquest llistat ordenat, el tribunal comprovarà les puntuacions de les persones
aspirants.  La  comprovació  es  realitzarà  respecte  dels  documents  aportats  i  esmentats  a  la  fitxa
d’autoavaluació i/o les dades aportades pel  Servei  de Recursos Humans de l’Ajuntament  respecte dels
serveis prestats en aquesta administració. En cas d’empat es verificarà la informació per poder desfer-los en
funció dels criteris fixats a la base 9.2 de les presents bases.

7.10. El tribunal podrà exigir que els aspirants mostrin els documents originals. En aquest cas, els aspirants
hauran d’aportar-los a l’Ajuntament  en el  termini  màxim de 5 dies des del  requeriment  que es  faci  als
aspirants.

7.11. El tribunal podrà decidir no comprovar la puntuació dels aspirants que, segons la puntuació que han fet
constar a la fitxa d’autoavaluació, no tenen opcions de poder ser seleccionats.

7.12. Una vegada realitzada la comprovació, el tribunal fixarà la llista provisional de puntuacions, ordenant
de major a menor les sol·licituds i indicant el resultat d’aplicar els criteris de desempat, quan hagi estat
necessari. En aquest llistat, les persones aspirants amb puntuació idèntica sortiran al mateix lloc.

7.13. El llistat es publicarà a l’e-Tauler de la seu electrònica de l’Ajuntament i no es farà cap notificació
personal als aspirants.

7.14. Les persones aspirants podran formular al·legacions en un termini de 5 dies hàbils a comptar des del
dia següent a la data de publicació de la llista i aportar els documents justificatius dels mèrits que s’hagin fet
constar  a la fitxa d’autoavaluació.  No podran incloure nous mèrits que no s’hagin fet  constar  a la fitxa
d’autoavaluació.

7.15.  El  tribunal  analitzarà  les  al·legacions,  les  resoldrà  justificadament,  fixarà  el  llistat  definitiu  de
puntuacions i farà la proposta de nomenament o contractació a l’òrgan competent. L’acta es publicarà a
l’e-Tauler de la seu electrònica de l’Ajuntament.

Vuitena. Procés selectiu
8.1. La forma de selecció serà la de concurs de mèrits, que es regirà segons els criteris generals establerts
a  l’acord  sobre  els  processos  d’estabilització  de  l’Ajuntament  de  la  Seu  d’Urgell  i  allò  disposat  a  les
Disposicions  Addicionals  6ª  i  8ª  de la  Llei  20/2021, de 28 de desembre,  de mesures  urgents  per  a  la
reducció de la temporalitat en l’ocupació pública.

8.2. Les persones aspirants que no acreditin un coneixement de català i castellà segons allò disposat a la
base 5ª hauran de realitzar les proves de coneixements de llengües que es detallen a continuació:

a. Prova de coneixements de català.
S’ajustarà a les disposicions del  Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del  coneixement del
català  i  l’aranès  en  els  processos  de  selecció  de  personal  i  de  provisió  de  llocs  de  treball  de  les
administracions públiques de Catalunya.
La prova de llengua catalana es qualificarà com a apte o no apte, essent, per tant, de caràcter eliminatori, i
el fet de no superar-la suposarà l’exclusió del procés selectiu.
Les  persones  aspirants  que  estiguin  en  possessió  del  certificat  acreditatiu  corresponent  o  els  seus
equivalents resten exempts de portar a terme aquesta prova.
b. Prova de coneixements de castellà.
Consistirà en la realització d’una prova en què es comprovarà que les persones aspirants posseeixen un
nivell  adient  de comprensió  i  expressió oral  i  escrita  d’aquesta llengua,  en tot  cas  ajustat  al  contingut
funcional del lloc de treball a desenvolupar.
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La prova de llengua castellana es qualificarà com a apte o no apte, essent, per tant, de caràcter eliminatori, i
el fet de no superar-la suposarà l’exclusió del procés selectiu.
Les  persones  aspirants  que  estiguin  en  possessió  del  certificat  acreditatiu  corresponent  o  els  seus
equivalents resten exempts de portar a terme aquesta prova.

8.3. L’acreditació i valoració dels mèrits es realitzarà d’acord amb els següents paràmetres:

a. El  límit  temporal  per  valorar  l’experiència  professional  serà  la  data  de  finalització  del  termini  de
presentació de sol·licituds de participació.
b. Només  es  valoraran  els  mèrits  citats  a  la  fitxa  d’autoavaluació  aportada  durant  el  període  de
presentació  d’instàncies  i  que es  pugui  verificar  amb la  documentació  acreditativa  presentada dins  del
mateix termini.
c. L’experiència professional es computa per mesos complets.
d. Els serveis prestats a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell  s’hauran d’acreditar mitjançant el certificat de
serveis prestats. El certificat no s’haurà d’aportar amb la instància i s’incorporarà d’ofici a la documentació
de cada aspirant, si aquest ho fa constar a la fitxa d’autoavaluació.
e. Els serveis prestats a d’altres Administracions públiques s’acreditaran mitjançant certificat de serveis
prestats amb el model de l’Annex I del Reial Decret 1461/82. No s’acceptaran els acreditats amb algun altre
model de certificat.
f. L’acreditació de la formació es realitzarà mitjançant  fotocòpia  dels  corresponents  títols  o certificats
emesos per les institucions formadores corresponents, que hauran d’incloure la identificació de la persona
titular, les hores de durada o crèdits equivalents, la temàtica, la data d’emissió, la indicació sobre si és un
certificat d’aprofitament o assistència, i l’organisme emissor.
g. Els mèrits obtinguts a l’estranger s’han d’acreditar mitjançant certificats traduïts oficialment a qualsevol
de les dues llengües oficials a Catalunya.

8.4. La puntuació del concurs de mèrits serà d’un màxim de 10 punts, que es distribuiran d’acord amb els
criteris següents:

8.4.1. Experiència professional.

L’experiència professional tindrà una valoració màxima de 6 punts, segons es detalla:

a. L’experiència  en  la  plaça  convocada  o  equivalent,  com a  funcionari  interí,  laboral  temporal,  o  en
adscripcions o assignacions temporals a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i/o a qualsevol ens públic que en
depèn es valorarà amb 0,10 punts per cada mes de serveis prestats.
b. L’experiència en altres llocs del mateix grup o subgrup de classificació, però no en la realització de
feines anàlogues, com a funcionari interí, laboral temporal, o en adscripcions o assignacions temporals a
l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i/o a qualsevol ens públic que en depèn es valorarà amb 0,0705 punts per
cada mes de serveis prestats.
c. L’experiència en llocs de treball  realitzant  tasques anàlogues a les de la plaça convocada, com a
funcionari interí  o laboral temporal, en altres administracions locals o en organismes o societats que en
depenguin es valorarà amb 0,033 punts per cada mes de serveis prestats.

8.4.1.2. Per a valorar l’experiència professional es seguiran els criteris següents:

a. Es comptabilitzarà com a mes un període ininterromput de 30 dies, independentment de la jornada de
treball, i no es tindran en compte les fraccions inferiors excepte quan s’apliquin els criteris de desempat.
b. En aquells casos de reducció de jornada per guarda legal o cura directa d’un familiar fins al segon grau
de consanguinitat o afinitat, aquests períodes es computaran com a jornada sencera, sempre que quedin
acreditats.
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8.4.2. Formació.

Els mèrits acadèmics es valoraran amb un màxim de 4 punts, seguint els criteris següents:

a. Titulacions.  Es  valorarà  la  formació  reglada  (altres  graus  universitaris,  llicenciatures,  diplomatures,
màsters, postgraus) que tinguin relació directa amb el lloc de treball a ocupar, diferents de la titulació que
dona accés a la plaça convocada. Les puntuacions seran les següents:
o 0,75 punts per grau o equivalent
o 0,50 punts per màster o doctorat
o 0,40 punts per postgrau

No es valoraran postgraus que siguin primera part d’un mestratge si el mestratge s’ha valorat.

b. Es valoraran amb 0,08 punts per hora de formació acreditada:
i. Formacions relacionades amb el lloc de treball a ocupar.
ii. Formacions transversals, com per exemple en igualtat, organització o treball en equip, entre d’altres.
iii. Cursos relacionats amb el lloc de treball i les tasques a desenvolupar, sempre que siguin expedits per
l’administració  pública i/o empreses  privades,  i  sempre que aquests  cursos  hagin  estat  contractats  per
l’Ajuntament de la Seu d’Urgell o una altra administració.
No es valoraran els certificats on no s’especifiquin les hores de formació.
c. Nivell de català superior a l’exigit: s’atorgaran 0,25 punts per nivell.
d. Formació ACTIC: s’atorgaran 0,50 punts per nivell.

8.4.3. Altres mèrits.

Es valorarà amb 0,50 punts haver superat un concurs-oposició de la categoria convocada a l’Ajuntament de
la Seu d’Urgell sense haver obtingut plaça en propietat.

Novena. Llista de persones aprovades i presentació de documents
9.1. La puntuació definitiva del procés selectiu serà el resultat de la puntuació obtinguda en la valoració dels
mèrits.

9.2. En cas d’empat, l’ordre de les persones aspirants s’establirà seguint els següents criteris:

1. Segons l’experiència total acreditada:
a. Major experiència a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i a la plaça convocada.
b. Major experiència a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i en altres llocs de treball del mateix grup que el de
la plaça convocada.
c. Major experiència en altres entitats locals i a la plaça convocada.
2. Major  nombre  de  dies  d’experiència  professional  en  la  plaça  convocada  o  equivalent,  prestats  a
l’Ajuntament de la Seu d’Urgell o en qualsevol ens públic integrat d’aquest.
3. La persona aspirant de major edat.

9.3.  Un  cop  finalitzada  la  qualificació  de  les  persones  aspirants  es  publicarà  la  relació  de  persones
aprovades per ordre de puntuació final.

9.4. L’aspirant que resulti seleccionat haurà de presentar davant de la Secretaria General de l’Ajuntament,
dins del termini de 20 dies naturals des de que es faci pública la proposta d’aspirant a la plaça objecte
d’aquesta convocatòria i abans de ser contractat com a laboral fix, el certificat mèdic acreditatiu de complir
les condicions físiques o psíquiques específiques per a l’exercici de les funcions pròpies del lloc de treball al
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que es  fa  referència  així  com original  o  còpia  compulsada  de tots  els  documents  requerits  a  la  base
cinquena d’aquesta convocatòria.

9.5. Si l’aspirant seleccionat no signa el contracte o no aporta la referida documentació durant el termini
previst, es procedirà al nomenament del següent aspirant de la llista de puntuacions finals, respecte el qual
serà aplicable el mateix termini que a l’anterior; i així successivament per ordre de prelació d’acord amb les
puntuacions finals.

Desena. Període de pràctiques
10.1. Formarà part del procés selectiu la superació d’un període de pràctiques amb caràcter eliminatori, que
tindrà la durada prevista en l’Estatut dels Treballadors. 

10.2.  A la  finalització  del  període  de  pràctiques  s’emetrà  informe  d’avaluació  per  part  de  la  persona
responsable de fer el seguiment de la persona nomenada. La qualificació d’aquest període serà apte o no
apte. En cas dels aspirants declarats no aptes per resolució motivada de l’Alcaldia amb tràmit d’audiència
previ, perdran en conseqüència tots els drets a ser contractats.

10.3. El període de pràctiques es suprimirà en el cas que la persona aspirant hagi ocupat durant un termini
superior als sis mesos com a període de pràctiques una plaça equivalent a la de l’objecte de la convocatòria
i a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.

10.4. Durant el període de pràctiques el personal haurà d’assistir als cursos de formació que l’Ajuntament
pugui organitzar.

10.5. Els aspirants que hagin superat aquest període seran contractats en règim laboral fix. Els que no
l’hagin superat perdran tots els drets a ser contractats.

Onzena. Creació i funcionament de la borsa de treball
Les persones aspirants a les vacants convocades i que no obtinguin plaça passaran a formar part d’una
borsa de treball  de caràcter  extraordinari  per  ordre de puntuació.  Aquesta borsa funcionarà dins de la
jerarquia de borses i serà la que prevalgui per sobre del a resta de borses existents.

En cas d’empat entre els aspirants que s’incorporaran a la borsa, l’ordre s’establirà seguint els criteris de
desempat establerts en la base 9.2 de les presents bases.

11.2. Borsa de treball específica:

La finalitat d’aquesta borsa és excepcional, atenent l’esperit de la Llei 20/2021. Així, l’objecte de la borsa és
proveir aquelles places que han estat cobertes inicialment en propietat i respecte de les quals l’aspirant
seleccionat durant el  període de prova o mentre duri el  pla d’estabilització passi  a una situació que no
impliqui reserva de plaça. En aquest cas, l’Ajuntament podrà recórrer a la borsa de laborals fix per tal de
proveir la plaça que es generi com a conseqüència de la plaça que hagi tornat a quedar vacant.

La borsa de treball creada a partir d’aquest procés selectiu serà vigent fins al dia 31 d’octubre de 2024.

Les persones aspirants que passin a formar part de la borsa de treball podran ser cridades per l’Ajuntament
d’acord amb l’ordre rigorós de qualificació per al seu nomenament d’acord amb allò disposat a l’article 10 del
TREBEP, sempre i quan es trobin disponibles i reuneixin la resta de requisits en la data prevista per a l’inici
de la interinitat, i procedeixi legalment conforme a la normativa vigent del moment.
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11.3. La pertinència a la borsa de treball  no implica, per si mateixa, cap mena de dret al nomenament.
Únicament es garanteix que quan l’Ajuntament consideri necessària la cobertura urgent d’una plaça s’apliqui
el procediment establert en aquestes bases.

11.4 L’Ajuntament intentarà comunicar-se un màxim de tres vegades amb la persona aspirant mitjançant
mitjans telemàtics: trucada telefònica, videotrucada, correu electrònic, SMS, etc. Entre cada intent hauran de
passar com a mínim 3 hores.

Si la persona no respongués en un termini màxim de tres dies hàbils, aquesta passaria a ocupar el darrer
lloc de la borsa de treball i l’Ajuntament iniciaria les comunicacions amb el o la següent aspirant de la borsa.
Tots els intents de comunicació per part de l’Ajuntament quedaran registrats a l’expedient pertinent.

11.5. Si la persona cridada respongués a la comunicació iniciada per l’Ajuntament, aquest li atorgaria un
període màxim de dos dies hàbils per manifestar la seva conformitat o renúncia al nomenament.

11.6. La permanència de les persones a aquesta borsa resta supeditada a la disponibilitat per cobrir les
vacants que es presentin. S’exceptuen d’aquest supòsit les renúncies per causa justificada. Es consideren
causes justificades aquelles sobrevingudes i no voluntàries com malalties, part o compliment d’un deure
inexcusable  de  caràcter  públic  o  personal,  entre  d’altres.  Aquestes  situacions  s’hauran  de  justificar
documentalment.

11.7. Les persones que acumulin dues renúncies corresponents a dues ofertes de treball per alguna causa
diferent a les citades anteriorment, o siguin sancionades per la incoació d’un procediment disciplinari, seran
eliminades de la borsa.

11.8. Si el responsable del servei on s’adscrigui la persona integrant de la borsa prèviament nomenada emet
un informe negatiu, relatiu a la manca de capacitat manifestada per un rendiment insuficient que impedeixi
realitzar amb eficàcia les funcions atribuïdes al lloc de treball, en donarà trasllat a Recursos Humans, i
s’articularà  el  procediment  contradictori  corresponent,  el  qual  podrà comportar  l’expulsió  de la  persona
aspirant de la borsa, tot informant, si s’escau, la representació del personal.

Dotzena. Incompatibilitats
12.1. Serà aplicable a les persones proposades el règim d’incompatibilitat al sector públic, en compliment
dels quals en el moment del nomenament, hauran d’aportar una declaració de les activitats que realitza,
sol·licitant la compatibilitat en el seu cas, o exercir l’opció prevista a l’article 337 del Decret 214/90, de 30 de
juliol,  pel  qual  s’aprova el  Reglament  de Personal  al  servei  de les entitats  locals, així  com la resta de
disposicions aplicables.

12.2.  Pel  que  fa  a  la  determinació  i  adscripció  al  lloc  de  treball,  règim d’horari  i  jornada,  la  persona
nomenada s’atindrà als acords i resolucions que adoptin els òrgans corresponents de l’Ajuntament.

Tretzena. Incidències i recursos
13.1. Contra la convocatòria i les presents bases, que exhaureixen la via administrativa, es podrà interposar
per part de les persones interessades recurs potestatiu de reposició en el termini d’un mes davant el mateix
òrgan que les hagi aprovat, d’acord amb l’article 123 de la Llei  39/2015, d’1 d’octubre, de procediment
administratiu  comú  de  les  administracions  públiques.  En  cas  de  no  interposar  el  recurs  potestatiu  de
reposició es podrà interposar directament recurs contenciós administratiu, segons l’article abans esmentat i
el 45 i següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa,
davant el Jutjat contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la publicació
al Butlletí Oficial de la Província de Lleida.
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13.2. Els actes qualificats del tribunal qualificador podran ser recorreguts en alçada davant la presidència de
la corporació o de l’autoritat en qui hagi delegat en el termini d’un mes des que s’hagin publicat.

13.3. Els actes de tràmit del tribunal qualificador no podran ser objecte de recurs, sense perjudici que es
puguin interposar reclamacions quan es tracti d’esmenar possibles errors materials en la confecció de la
llista d’aprovats, errors en la transcripció de publicacions, errors aritmètics en les qualificacions o errors
observables a simple vista. Aquests errors també podran ser corregits d’ofici pel tribunal.

13.4. El Tribunal està facultat per resoldre els dubtes o discrepàncies que sorgeixin referents a aquestes
bases i al desenvolupament del procés selectiu, i per prendre els acords necessaris pel seu bon ordre i
desenvolupament.

13.5. En allò no previst en aquestes bases serà d’aplicació el que disposen la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim
local que va ser aprovat per Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, el Reial Decret Legislatiu 5/2015,
de 30 d’octubre, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, el Text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya que va ser aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril,  el  Reglament  de  personal  al  servei  de  les  entitats  locals  que  va  ser  aprovat  per  decret  de  la
Generalitat  de  Catalunya  214/1990,  de  30  de  juliol,  la  Llei  39/2015,  de  1  d’octubre,  de  procediment
administratiu comú de les Administracions Públiques, i la resta de les disposicions vigents en la matèria.

Catorzena. Clàusula de protecció de dades de caràcter general
14.1. L’Ajuntament de la Seu d’Urgell  tractarà les dades personals de les persones sol·licitants i  de les
persones seleccionades en aquest  procés selectiu,  amb la finalitat  de gestionar  la seva sol·licitud i  les
actuacions objecte d’aquesta convocatòria, i es sotmet a les obligacions previstes en el Reglament europeu
2016/679, de 27 d’abril, General de Protecció de Dades (RGPD) i la seva adaptació a l’ordenament jurídic
espanyol a través de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia
dels drets digitals, i la resta de normativa complementària. En concret es preveu el tractament de dades de
contacte i acadèmics de les persones que participen en l’execució i seguiment dels objectius establerts en
aquestes bases.

14.2. L’Ajuntament de la Seu d’Urgell realitzarà les tasques necessàries perquè s’acompleixin els principis i
deures establerts en la normativa vigent  sobre la matèria, per garantir  que no hi  ha risc per als drets i
llibertats dels sol·licitants i dels seleccionats. Aquestes actuacions han d’incloure especialment la garantia de
transparència, en compliment dels articles 13 i 14 del RGPD, amb la informació detallada per la corporació.

14.3.  Per  a  qualsevol  consulta  o  queixa  relacionades  amb  el  tractament  de  les  dades  personals,  els
sol·licitants  tenen el  dret de contactar  amb el  delegat de protecció de dades a través de la bústia que
l’Ajuntament de la Seu d’Urgell posa a la seva disposició: dpd@aj-laseu.cat

14.4. Les dades que les persones seleccionades han facilitat, un cop finalitzat el motiu que n’ha originat la
recollida, es conserven seguint les instruccions de gestió documental i d’arxiu de l’Ajuntament. Les dades
que les persones sol·licitants han facilitat es conserven durant un màxim de 3 anys a partir de la presentació
de la sol·licitud.

14.5.  Les persones aspirants  i  les persones seleccionades poden exercir  els  drets d’accés, rectificació,
supressió, limitació, portabilitat o oposició al tractament de les seves dades, en els termes previstos a la
legislació vigent, a través de la seu electrònica de l’Ajuntament.

14.6. Les persones seleccionades tenen l’obligació de respectar la confidencialitat de tota la informació i les
dades de caràcter personal que, per qualsevol mitjà, els arribin com a conseqüència de la seva estada a
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l’Ajuntament, i no desvelar-les ni reproduir-les de cap manera a fora de l’Ajuntament. Les dades esmentades
poden referir-se tant a empleats públics, com a usuaris o ciutadans i, en general, a totes aquelles terceres
persones que de forma directa o indirecta es posin en contacte amb l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.

14.7. Les persones seleccionades tenen l’obligació de complir amb les polítiques de seguretat, protecció de
dades i ús dels sistemes d’informació vigents a l’Ajuntament, així com qualsevol instrucció que, en aquest
sentit, se’ls faciliti. A més, han de respectar la confidencialitat de qualsevol fet que hagin observat o que el
personal de l’Ajuntament els hagi fet arribar en relació amb el servei o el personal esmentat.

ANNEX
Fitxa d’autoavaluació de mèrits (l’autobaremació té la consideració de declaració responsable. La falsedat
en les dades d’autobaremació determina l’exclusió del procés i la consideració de no haver-hi participat, a
més de les actuacions legals que derivin de la falsedat en les dades) *

1. Dades personals

Nom i cognoms DNI

2. Dades de la plaça objecte de la convocatòria

Identificació de la plaça

Denominació: Mestre Educació infantil

Grup: A2

Naturalesa: Laboral fix

3. Experiència professional

NÚM. DE MESOS

Mesos  de  servei  o  de  treball  prestat  en  la  plaça  objecte  de  la
convocatòria o equivalent, com a funcionari interí, laboral temporal, o en
adscripcions o assignacions temporals a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell
i/o a qualsevol ens públic que en depèn.

Mesos de servei o de treball prestat en altres llocs de treball en el mateix
grup  o  subgrup  de  classificació,  però  no  en  l’exercici  de  funcions
anàlogues, com a funcionari interí, laboral temporal, o en adscripcions o
assignacions temporals a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i/o a qualsevol
ens públic que en depèn.
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Mesos  de  servei  o  de  treball  prestat  en  la  realització  de  tasques
anàlogues a les de la plaça convocada, com a funcionari interí o laboral
temporal,  en  qualsevol  altra  administració  local  o  en  organismes  o
societats que depenguin d’aquesta.

4. Formació
Es valorarà aquella formació reglada que tingui relació directa amb el lloc de treball a ocupar, diferent de la
que dona accés a la plaça convocada:

Formació reglada Sí / No

Titulació de Grau o equivalent 

Titulació de màster o doctorat

Titulació de postgrau

Altres equivalents:

Formació no reglada
NOM DE L’ACCIÓ FORMATIVA HORES ORGANISME FORMADOR (CAL INDICAR EL

RÈGIM JURÍDIC DE L’ORGANISME)
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Coneixements de català Sí / No

Certificat de nivell superior de català 

Formació ACTIC Sí / No

Nivell 1 – Certificat bàsic ACTIC

Nivell 2 – Certificat mitjà ACTIC

Nivell 3 – Certificat avançat ACTIC

5. Altres mèrits

Sí / No

Ha superat un procés selectiu de concurs-oposició per a l’accés a una
plaça de la categoria de la plaça objecte de al convocatòria sense haver
obtingut plaça en propietat?

Bases reguladores  del  procés  selectiu de dues places  de professor  de l’escola municipal  de música a
jornada  reduïda,  mitjançant  el  sistema  de  concurs,  corresponents  a  l’oferta  pública  d’estabilització  de
l’ocupació temporal de l’ajuntament de la Seu d’Urgell.

Primera. Objecte i justificació

L’objecte  d’aquestes  bases  és  regular  la  selecció,  mitjançant  convocatòria pública i  amb el  sistema de
concurs  de  mèrits,  de  dues  places  de  professor  de  l’Escola  Municipal  de  Música  a  jornada  reduïda,
classificades a la plantilla de personal de l’Ajuntament de La Seu d’Urgell, subgrup A1, en règim laboral.

Aquestes places es troben subjectes al procés excepcional d’estabilització regulat per la Llei 20/2021, de 28
de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat i resten regides per les presents
bases, corresponents a l’oferta d’estabilització de l’ocupació temporal de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell,
aprovades  per  l’Alcaldia  núm.  368/2022  en  data  24.05.2022,  publicades  al  BOP  de  Lleida  en  data
30.05.2022 i al DOGC en data 27.05.2022.

Segona. Normativa aplicable
L’Acord de condicions generals que regeix aquesta convocatòria va ser aprovat per la Junta de Govern
Local del dia 07.11.2022 i publicat al BOP el dia 15.11.2022

Aquesta convocatòria es regeix per allò disposat a la normativa vigent en matèria de Funció Pública. En
concret, al Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de l’Estatut bàsic
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de l’empleat públic, al Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei
de les entitats locals, al 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, a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local
i al Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del coneixement del català i l’aranès en els processos
de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya.

Tercera. Principis rectors
L’Ajuntament  de La Seu d’Urgell  garanteix que tots  els  processos  de selecció es regiran pels  principis
constitucionals d’igualtat, mèrit i capacitat, així com els de:

a) Publicitat i convocatòria de les bases.
b) Transparència.
c) Imparcialitat i professionalitat dels membres del tribunal.
d) Independència i discrecionalitat tècnica en l’actuació del tribunal.
e) Adequació entre el contingut dels processos selectius i les funcions o tasques a desenvolupar.
f) Agilitat, sense perjudici de l’objectivitat, en els processos de selecció.

Quarta. Característiques de la plaça
Les característiques de la plaça objecte de la convocatòria són les següents:

 Nombre de places: 2.
 Codi convocatòries: S.504.03, S.504.07
 Règim: laboral fix.
 Denominació: Professor Escola Municipal de Música
 Grup: A1.
 Llocs de treball a proveir segons les especialitats que es detallen a continuació:
o Professor de música especialitat de bateria – Codi S.504.03
o Professor de música especialitat de cant – Codi S.504.07
 Jornada:  reduïda.  Les  jornades  restaran  subjectes  al  nombre  total  de  matriculacions  efectives  de
l’Escola Municipal de Música/ Conservatori de música dels Pirineus i, per tant la jornada podrà variar si les
necessitats del servei ho requereixen en funció del nombre de matriculacions formalitzades de l’especialitat
instrumental i altres assignatures, que es requereixi per cada curs escolar
 Horari: L’horari serà el que sigui aplicable a l’Escola Municipal de Música/ Conservatori de música dels
Pirineus.
 Funcions generals:
- Educar i impartir classes com a professor al grup d’alumnes assignat.
 Impartir  classes  pràctiques  i  teòriques  individuals  dels  instruments  assignats  i  altres  disciplines  o
matèries musicals d’acord amb els programes educatius i les directrius establertes per la direcció del centre
d’acord  amb  el  Projecte  Educatiu  de  Centre,  tals  com  llenguatge  musical,  cant  coral,  agrupacions
instrumentals, sensibilització musical i/o música comunitària.
 Assistir als estudiants en tot allò relacionat amb el desenvolupament dels estudis musicals inclosa la
tutoria i l’orientació acadèmica.
 Preparar a l’alumnat per a la participació de l’alumnat en activitats musicals fora de l’àmbit de l’aula.
 Dirigir, cercar i  adaptar el  repertori  dels assajos d’actuacions musicals de l’alumnat en els conjunts
instrumentals i vocals.
 Preparar el contingut i material necessari per a les classes i vetllar pel seu bon ús.
 Mantenir l’ordre en el seu àmbit de treball.
- Avaluar l’alumnat i realitzar els informes periòdics de l’evolució de cadascun d’ells.
 Realitzar i coordinar les activitats d’avaluació de forma periòdica d’acord amb les directrius acordades
per  la  direcció  del  centre,  i  d’acord amb el  Projecte Educatiu  de Centre,  per  tal  d’elaborar  un informe
pedagògic i d’avaluació individual.
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 Avaluar el progrés i la motivació de l’alumnat del grup assignat i identificar les oportunitats de millora.
 Realitzar les proves de nivell a l’alumnat de nou ingrés, assistir a les sessions d’avaluació conjunta.
- Col·laborar amb la resta de professionals del centre per elaborar i executar el projecte educatiu.
 Elaborar la Programació Anual dels cursos, inclòs el material didàctic, d’acord amb la programació de
cada àrea procurant ajustar les unitats didàctiques a l’evolució de cada alumne/a.
 Participar  en l’elaboració i/o  revisió del  Projecte  Educatiu  de Centre  i  les  Normes d’Organització  i
Funcionament de Centre.
 Coordinar els programes i activitats transversals amb la resta de professorat.
 Assistir a reunions, consells escolars i claustres del professorat del centre tant de l’Escola Municipal de
Música de la Seu d’Urgell com del Conservatori de música dels Pirineus en qualsevol de les seves tres
seus.
 Proposar activitats a realitzar durant el curs escolar.
 Col·laborar amb les tasques administratives associades amb la seva activitat acadèmica.
 Participar i/o implicar-se en la gestió del centre.
- Atendre les mares, pares o tutors de l’alumnat per transmetre informació sobre l’evolució del seu fill/a i
la programació i activitats que està portant a terme.
 Comunicar-se regularment amb les mares, pares o tutors/es de l’alumnat del seu grup i informar-los
amb periodicitat de l’evolució del seu fill, així com de la programació de les activitats del centre.
 Ocupar-se  de  la  relació  amb  les  famílies;  realitzar  entrevistes,  establir  canals  de  comunicació
quotidians i estar receptius i disponibles als requeriments i consultes familiars proporcionant-los orientació i
suport en l’educació del seu fill.
- Utilitzar les competències digitals.
 Vetllar  per  conèixer,  adquirir,  utilitzar  i  actualitzar  les  eines  que  garanteixin  la  utilització  de  les
competències digitals d’acord amb el seu àmbit acadèmic d’actuació i en els processos administratius que
se’n derivin.
- El desenvolupament de funcions com a professor de música ho serà de l’especialitat concreta, amb
alumnat de l’Escola Municipal de Música de la Seu d’Urgell i el Conservatori de música dels Pirineus. La
direcció del centre podrà assignar-li matèries relacionades amb la seva especialitat o d’altres especialitats
impartides a qualsevol dels dos centres.
- 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
- I, en general, altres de caràcter similar que li siguin atribuïdes

Les funcions  no són determinants  i  excloents,  per  la qual  cosa es  considera qualsevol  altra funció de
caràcter similar que li sigui atribuïda.

Cinquena. Requisits dels aspirants
Per poder prendre part en el procés les persones aspirants hauran de complir, en la data de finalització del
termini  de  presentació  de  sol·licituds,  i  durant  el  desenvolupament  del  procés  selectiu,  els  següents
requisits:

a) Tenir la nacionalitat espanyola o trobar-se en algun dels supòsits previstos a l’article 57 del TREBEP.
Independentment de la seva nacionalitat, també podran ser admesos en aquesta convocatòria els cònjuges
dels espanyols i espanyoles i dels nacionals d’altres estats membres si no estan separats de dret. Així com
els i les descendents dels i de les cònjuges dels espanyols i espanyoles i dels nacionals d’altres estats
membres de la Unió Europea, sempre que els cònjuges no estiguin separats de dret, si són menors de 21
anys o dependents.
Les  persones  aspirants  amb  nacionalitat  diferent  a  l’espanyola  hauran  de  demostrar  els  coneixements
suficients de castellà i català i es podrà exigir la superació de proves amb aquesta finalitat.
b) Tenir la capacitat funcional per al desenvolupament de les funcions corresponents.
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c) Haver complert els 16 anys i no excedir l’edat màxima de jubilació o la que s’estableixi a les bases
específiques de la convocatòria, si fos el cas, d’acord amb la normativa específica d’aplicació.
d) No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de les Administracions Públiques o
òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats Autònomes, ni trobar-se en situació d’inhabilitació
absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial o per exercir funcions similars a
les que es desenvolupaven.
En el  cas de pertànyer a un altre estat, no trobar-se inhabilitats o en situació equivalent ni  haver estat
sotmesos a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu estat i en els mateixos termes, l’accés
a l’ocupació pública.
e) Estar en possessió de la següent titulació en funció de l’especialitat.
- Especialitat de bateria:
 Títol superior de música especialitat interpretació modalitat bateria jazz i/o música moderna.
 Títol superior de música especialitat pedagogia modalitat bateria jazz i/o música moderna.
- Especialitat de cant:
 Títol superior de música especialitat interpretació modalitat cant.
 Títol superior de música especialitat pedagogia modalitat cant.
 Títol de professor superior de música pla 66 o equivalent, a l’empara del decret 2618/1966, de 10 de
setembre.
 Títol de professor i títol professional, a l’empara del decret de 15 de juny de 1942.
En  el  cas  de  titulacions  expedides  a  l’estranger,  cal  aportar  l’homologació  corresponent  del  Ministeri
d’Educació, Cultura i Esports.
Si el títol procedeix d’un estat membre de la Unió Europea, s’ha de presentar el certificat acreditatiu del
reconeixement o d l’homologació del títol equivalent, de conformitat amb la Directiva 89/48/CEE, de 21 de
desembre de 1988, el Reial Decret 1837/2008 i altres normes de transposició i desplegament.
f) No tenir la condició de personal laboral fix en el mateix cos, escala o especialitat, en la mateixa escala,
subescala, classe o categoria de l’administració a que s’opta.
g) Acreditar  coneixements  de  català  equivalents  al  nivell  C1  del  marc  europeu  comú  de  referència
(MECR) segons estableix el Decret 161/2002, d’11 de juny.
Els aspirants que no acreditin estar en possessió del certificat de coneixements de llengua catalana del
nivell de suficiència de català C1 de la Secretaria de Política Lingüística o equivalent hauran de realitzar una
prova de coneixements amb contingut anàleg.
Sempre que sigui possible, la prova la farà una persona tècnica del Consorci de Normalització Lingüística.
Aquesta persona assistirà al tribunal amb veu i sense vot. Aquesta té caràcter obligatori i eliminatori i es
qualificarà d’apte o no apte. Les persones aspirants que no superin la prova de català quedaran exclosos de
la convocatòria.
Quedaran exemptes de fer la prova aquelles persones candidates que, en algun procés de selecció per a
l’accés a la condició de personal funcionari o laboral, en qualsevol Administració o entitat del sector públic
institucional, ja hagin superat una prova de coneixements de català de nivell equivalent o superior.
h) Acreditar coneixements superiors de castellà tant en l’expressió oral com en l’escrita.
Les  persones  aspirants  admeses  en  el  procés  selectiu  que  no  tinguin  la  nacionalitat  espanyola  han
d’acreditar uns coneixements superiors de la llengua castellana.
L’aspirant que no pugui acreditar documentalment que posseeix el nivell requerit s’haurà de sotmetre a les
proves de coneixements de castellà previstes a les presents bases. Quedaran exemptes de la realització de
l’exercici de llengua castellana les persones aspirants que n’acreditin el coneixement superior mitjançant
alguna de les tres opcions següents:
- Haver cursat la primària, la secundaria i el batxillerat, si s’escau, a Espanya.
- Diploma d’espanyol  d’acord amb el  RDL 1137/2002, de 31 d’octubre,  o equivalent,  o certificat  que
acrediti haver superat totes les proves requerides per a l’obtenció del mateix.
- Certificat d’aptitud en espanyol per a persones estrangeres expedit per escoles oficials d’idiomes.
i) No patir cap malaltia ni cap limitació física o psíquica que impedeixi el desenvolupament normal de les
funcions corresponents a la plaça convocada.
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Sisena. Presentació de sol·licituds i llista d’admesos i exclosos
6.1. Les persones interessades en prendre part en el procediment hauran de presentar una instància en la
qual hauran de fer constar que coneixen i accepten aquestes bases i reconeixen totes i cadascuna de les
condicions exigides.

Les  instàncies  hauran  de  presentar-se  per  la  seu  electrònica  de  l’Ajuntament  de  la  Seu  d’Urgell
(www.laseu.cat) i es podran presentar únicament de forma telemàtica a la seu electrònica de l’Ajuntament.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals, per aquesta convocatòria els terminis seran
del dia 9.01.2023 al 28.01.2023, ambdós inclosos. En ser el darrer dia inhàbil, passaran les actuacions al dia
següent hàbil. L’Ajuntament no acceptarà instàncies presentades abans de la data d’inici ni després de la
data final.

Les bases i la convocatòria es publicaran íntegrament en el BOP i DOGC. Els restants i successius anuncis
d’aquesta convocatòria es faran públics únicament en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.

6.2. A la instància s’adjuntarà:

a. Fotocòpia  del  Document  Nacional  d’Identitat  o  del  document  equivalent  dels  altres  països,  o  el
consentiment de la persona aspirant per tal que l’Ajuntament pugui comprovar que les dades que la persona
manifesta s’ajusten a la realitat.
b. Fotocòpia de la titulació d’accés requerida.
c. Currículum vitae en el qual s’incloguin les dades personals i de contacte.
d. Fotocòpia del document acreditatiu dels coneixements de nivell de català.
e. Fotocòpia del document acreditatiu dels coneixements de nivell de castellà.
f. Llistat ordenat de mèrits a tenir en compte a la fase de concurs, així com altres mèrits i circumstàncies
al·legades que hagin de ser valorades.
g. Fotocòpia dels certificats i títols acreditatius dels mèrits al·legats, tant personals com professionals.
h. Declaració responsable de complir totes i cadascuna de les condicions exigides en les bases d’aquesta
convocatòria,  sempre  referides  a  la  data  en  què  expira  el  termini  assenyalat  per  a  la  presentació
d’instàncies.

6.3. Tota la documentació haurà de ser presentada de forma telemàtica. L’Ajuntament podrà requerir la
documentació original en cas de dubte per tal de garantir-ne la veracitat. En cas que es detecti falsedat en el
document la persona quedarà automàticament suspesa del procés.

6.4. Es computaran com a situacions assimilades al servei actiu, als efectes del còmput de serveis prestats,
els següents:

a. Les persones que hagin gaudit d’una excedència per cura de familiars d’acord amb l’article 89.4 del
TREBEP.
b. Les persones que hagin gaudit d’una excedència per raó de violència de gènere d’acord amb l’article
89.5 del TREBEP.
c. Les persones declarades en serveis especials d’acord amb l’article 87 del TREBEP.
d. El personal laboral declarat en excedència forçosa d’acord amb l’article 46.1 del TRET.

6.5. Amb la presentació de la sol·licitud, les persones aspirants:

a. Donen el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per
prendre part en aquesta convocatòria i per a la tramitació del procés selectiu, que seran incorporades al
fitxer de Recursos Humans, d’acord amb la normativa vigent.

Administració Local 208

http://www.laseu.cat/


  Número 245

Butlletí Oficial de la Província de Lleida Divendres, 23 de desembre de 2022

b. Donen  el  seu  consentiment  a  rebre  per  via  electrònica  les  comunicacions  que  puguin  derivar-se
d’aquest procés.

6.6. Els aspirants, en el moment de la presentació de la instància per participar en el procés selectiu, hauran
de presentar en format digital, la fitxa d’autoavaluació amb els mèrits aportats així com la documentació
acreditativa corresponent. Només s’han de fer constar els mèrits obtinguts fins a l’últim dia del període de
presentació d’instàncies.

6.7. El currículum vitae i la vida laboral no substitueixen les funcions de la fitxa d’autoavaluació aportada a
l’Annex de les presents bases.

6.8.  Els  certificats  o  titulacions  hauran  d’acreditar  que  s’han  obtingut  com  a  molt  tard  en  la  data  de
presentació de sol·licituds.

6.9.  Les  persones  en  situació  de  discapacitat  seran  admeses  al  procés  de  selecció  sense  necessitat
d’acreditar  les  seves  condicions  psíquiques,  físiques  i  sensorials  abans  del  seu  començament,  sens
perjudici  que,  superat  el  procés  selectiu,  en  presentar  la  documentació  per  ser  nomenades,  hauran
d’acreditar, igual que la resta d’aspirants, la seva capacitat per desenvolupar les funcions i tasques dels llocs
que es convoquen.

Els aspirants amb discapacitat podran demanar en la sol·licitud de participació, l’adaptació o l’adequació de
temps i mitjans materials per a la realització de les proves i dels exercicis previstos en la convocatòria i el
motiu d’aquestes. Als efectes d’aquestes adaptacions es considerarà el que estableix l’article 7 del Decret
66/1999, de 9 de març, sobre l’accés a la funció pública de les persones amb discapacitat i dels equips de
valoració multiprofessional.

Els  aspirants  en  situació  de  discapacitat  que  sol·licitin  adaptacions,  hauran  de  presentar  un  dictamen
vinculant expedit per l’equip multiprofessional competent que determinarà, si fos el cas, l’adaptació del lloc o
llocs de treball sempre que aquesta no impliqui una modificació exorbitant en el context de l’organització o
sigui incompatible amb el desenvolupament de les funcions i tasques del lloc o llocs que es convoca.

6.10. Un cop finalitzat el termini de presentació d’instàncies la Junta de Govern Local aprovarà, la llista
provisional de les persones aspirants admeses i excloses al procés selectiu, amb expressió de la causa
d’exclusió.  En  la  mateixa  resolució  s’indicarà  la  composició  del  tribunal  i  el  lloc,  la  data  i  l’hora  del
començament de les proves de coneixement d’idiomes, si s’escau.

6.11. Aquesta llista provisional es publicarà a l’e-tauler de l’Ajuntament. Malgrat això, en aplicació del que
preveu el segon paràgraf de l’art. 78 del Reglament del personal al servei de les entitats locals, es podrà
substituir aquesta publicació per una notificació a tots els interessats.

6.12. Un cop publicada la llista provisional es concedirà un termini de 5 dies hàbils per a la presentació
d’esmenes i reclamacions, per esmenar el defecte o adjuntar el document que sigui preceptiu. Si en aquest
termini no hi hagués reclamacions, al·legacions o esmenes la llista passaria a ser definitiva i es publicarà a
l’e-tauler de l’Ajuntament.

Setena. Tribunal qualificador
7.1. El tribunal qualificador s’ajustarà al que disposa l’article 60 del TREBEP i al Reglament de Personal al
servei de les entitats locals, aprovats pel Decret 214/1990. La seva composició serà estricament tècnica,
ajustada als principis d’imparcialitat i professionalitat, seguint en la mesura del possible els criteris de paritat
entre dones i homes.
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7.2. El tribunal qualificador estarà constituït de la següent manera:

- President: un funcionari de carrera i/o personal laboral fix, personal de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.
- Dos vocals tècnics: funcionaris de carrera i/o personal laborals fix que podran ser o no personal del
mateix Ajuntament i que compliran en tot moment amb els requisits de professionalitat i imparcialitat.
- Secretari: un funcionari o personal laboral de l’Ajuntament, amb veu però sense vot.

Un dels vocals i el seu suplent ho serà a proposta de l’EAPC.

7.3. El tribunal no podrà constituir-se sense l’assistència d’almenys tres membres amb veu i vot, titulars o
suplents, ni podrà actuar sense la presència, com a mínim, del President i del Secretari. El Tribunal podrà
optar per reunir-se telemàticament sempre que es compleixin els requisits indicats a la base setena.

7.4.  El  tribunal pot  disposar la incorporació a les seves tasques d’assessors especialistes, els quals es
limitaran a l’exercici de les seves especialitats tècniques en base a les quals col·laboraran exclusivament
amb el tribunal. La seva funció se circumscriu a l’assessorament tècnic especialitzat, actuant amb veu però
sense vot. Els assessors hauran de guardar sigil i confidencialitat sobre les dades i assumptes sobre els
quals tinguin coneixement a conseqüència de la seva tasca assessora al tribunal.

7.5. L’abstenció i recusació dels i de les membres del tribunal s’ha d’ajustar al que preveuen els articles 23 i
24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

7.6.  El  tribunal  està  facultat  per  resoldre  els  dubtes  o  les  discrepàncies  que  s’originin  durant  el
desenvolupament del procés de selecció.

7.7. En cas d’empat, el vot del President serà de qualitat.

7.8.  El  tribunal  ordenarà  a  les  persones  aspirants  d’acord  amb  la  puntuació  declarada  en  la  fitxa
d’autoavaluació.

7.9. Una vegada es disposi d’aquest llistat ordenat, el tribunal comprovarà les puntuacions de les persones
aspirants.  La  comprovació  es  realitzarà  respecte  dels  documents  aportats  i  esmentats  a  la  fitxa
d’autoavaluació i/o les dades aportades pel  Servei  de Recursos Humans de l’Ajuntament  respecte dels
serveis prestats en aquesta administració. En cas d’empat es verificarà la informació per poder desfer-los en
funció dels criteris fixats a la base 9.2 de les presents bases.

7.10. El tribunal podrà exigir que els aspirants mostrin els documents originals. En aquest cas, els aspirants
hauran d’aportar-los a l’Ajuntament  en el  termini  màxim de 5 dies des del  requeriment  que es  faci  als
aspirants.

7.11. El tribunal podrà decidir no comprovar la puntuació dels aspirants que, segons la puntuació que han fet
constar a la fitxa d’autoavaluació, no tenen opcions de poder ser seleccionats.

7.12. Una vegada realitzada la comprovació, el tribunal fixarà la llista provisional de puntuacions, ordenant
de major a menor les sol·licituds i indicant el resultat d’aplicar els criteris de desempat, quan hagi estat
necessari. En aquest llistat, les persones aspirants amb puntuació idèntica sortiran al mateix lloc.

7.13. El llistat es publicarà a l’e-Tauler de la seu electrònica de l’Ajuntament i no es farà cap notificació
personal als aspirants.
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7.14. Les persones aspirants podran formular al·legacions en un termini de 5 dies hàbils a comptar des del
dia següent a la data de publicació de la llista i aportar els documents justificatius dels mèrits que s’hagin fet
constar  a la fitxa d’autoavaluació.  No podran incloure nous mèrits que no s’hagin fet  constar  a la fitxa
d’autoavaluació.

7.15.  El  tribunal  analitzarà  les  al·legacions,  les  resoldrà  justificadament,  fixarà  el  llistat  definitiu  de
puntuacions i farà la proposta de nomenament o contractació a l’òrgan competent. L’acta es publicarà a
l’e-Tauler de la seu electrònica de l’Ajuntament.

Vuitena. Procés selectiu
8.1. La forma de selecció serà la de concurs de mèrits, que es regirà segons els criteris generals establerts
a  l’acord  sobre  els  processos  d’estabilització  de  l’Ajuntament  de  la  Seu  d’Urgell  i  allò  disposat  a  les
Disposicions  Addicionals  6ª  i  8ª  de la  Llei  20/2021, de 28 de desembre,  de mesures  urgents  per  a  la
reducció de la temporalitat en l’ocupació pública.

8.2. Les persones aspirants que no acreditin un coneixement de català i castellà segons allò disposat a la
base 5ª hauran de realitzar les proves de coneixements de llengües que es detallen a continuació:

a. Prova de coneixements de català.
S’ajustarà a les disposicions del  Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del  coneixement del
català  i  l’aranès  en  els  processos  de  selecció  de  personal  i  de  provisió  de  llocs  de  treball  de  les
administracions públiques de Catalunya.
La prova de llengua catalana es qualificarà com a apte o no apte, essent, per tant, de caràcter eliminatori, i
el fet de no superar-la suposarà l’exclusió del procés selectiu.
Les  persones  aspirants  que  estiguin  en  possessió  del  certificat  acreditatiu  corresponent  o  els  seus
equivalents resten exempts de portar a terme aquesta prova.
b. Prova de coneixements de castellà.
Consistirà en la realització d’una prova en què es comprovarà que les persones aspirants posseeixen un
nivell  adient  de comprensió  i  expressió oral  i  escrita  d’aquesta llengua,  en tot  cas  ajustat  al  contingut
funcional del lloc de treball a desenvolupar.
La prova de llengua castellana es qualificarà com a apte o no apte, essent, per tant, de caràcter eliminatori, i
el fet de no superar-la suposarà l’exclusió del procés selectiu.
Les  persones  aspirants  que  estiguin  en  possessió  del  certificat  acreditatiu  corresponent  o  els  seus
equivalents resten exempts de portar a terme aquesta prova.

8.3. L’acreditació i valoració dels mèrits es realitzarà d’acord amb els següents paràmetres:

a. El  límit  temporal  per  valorar  l’experiència  professional  serà  la  data  de  finalització  del  termini  de
presentació de sol·licituds de participació.
b. Només  es  valoraran  els  mèrits  citats  a  la  fitxa  d’autoavaluació  aportada  durant  el  període  de
presentació  d’instàncies  i  que es  pugui  verificar  amb la  documentació  acreditativa  presentada dins  del
mateix termini.
c. L’experiència professional es computa per mesos complets.
d. Els serveis prestats a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell  s’hauran d’acreditar mitjançant el certificat de
serveis prestats. El certificat no s’haurà d’aportar amb la instància i s’incorporarà d’ofici a la documentació
de cada aspirant, si aquest ho fa constar a la fitxa d’autoavaluació.
e. Els serveis prestats a d’altres Administracions públiques s’acreditaran mitjançant certificat de serveis
prestats amb el model de l’Annex I del Reial Decret 1461/82. No s’acceptaran els acreditats amb algun altre
model de certificat.
f. L’acreditació de la formació es realitzarà mitjançant  fotocòpia  dels  corresponents  títols  o certificats
emesos per les institucions formadores corresponents, que hauran d’incloure la identificació de la persona
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titular, les hores de durada o crèdits equivalents, la temàtica, la data d’emissió, la indicació sobre si és un
certificat d’aprofitament o assistència, i l’organisme emissor.
g. Els mèrits obtinguts a l’estranger s’han d’acreditar mitjançant certificats traduïts oficialment a qualsevol
de les dues llengües oficials a Catalunya.

8.4. La puntuació del concurs de mèrits serà d’un màxim de 10 punts, que es distribuiran d’acord amb els
criteris següents:

8.4.1. Experiència professional.

L’experiència professional tindrà una valoració màxima de 6 punts, segons es detalla:

a. L’experiència  en  la  plaça  convocada  o  equivalent,  com a  funcionari  interí,  laboral  temporal,  o  en
adscripcions o assignacions temporals a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i/o a qualsevol ens públic que en
depèn es valorarà amb 0,10 punts per cada mes de serveis prestats.
b. L’experiència en altres llocs del mateix grup o subgrup de classificació, però no en la realització de
feines anàlogues, com a funcionari interí, laboral temporal, o en adscripcions o assignacions temporals a
l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i/o a qualsevol ens públic que en depèn es valorarà amb 0,0705 punts per
cada mes de serveis prestats.
c. L’experiència en llocs de treball  realitzant  tasques anàlogues a les de la plaça convocada, com a
funcionari interí  o laboral temporal, en altres administracions locals o en organismes o societats que en
depenguin es valorarà amb 0,033 punts per cada mes de serveis prestats.

8.4.1.2. Per a valorar l’experiència professional es seguiran els criteris següents:

a. Es comptabilitzarà com a mes un període ininterromput de 30 dies, independentment de la jornada de
treball, i no es tindran en compte les fraccions inferiors excepte quan s’apliquin els criteris de desempat.
b. En aquells casos de reducció de jornada per guarda legal o cura directa d’un familiar fins al segon grau
de consanguinitat o afinitat, aquests períodes es computaran com a jornada sencera, sempre que quedin
acreditats.

8.4.2. Formació.

Els mèrits acadèmics es valoraran amb un màxim de 4 punts, seguint els criteris següents:

a. Titulacions.  Es  valorarà  la  formació  reglada  (altres  graus  universitaris,  llicenciatures,  diplomatures,
màsters, postgraus) que tinguin relació directa amb el lloc de treball a ocupar, diferents de la titulació que
dona accés a la plaça convocada. Les puntuacions seran les següents:
o 0,75 punts per grau o equivalent
o 0,50 punts per màster o doctorat
o 0,40 punts per postgrau

No es valoraran postgraus que siguin primera part d’un mestratge si el mestratge s’ha valorat.

b. Es valoraran amb 0,08 punts per hora de formació acreditada:
i. Formacions relacionades amb el lloc de treball a ocupar.
ii. Formacions transversals, com per exemple en igualtat, organització o treball en equip, entre d’altres.
iii. Cursos relacionats amb el lloc de treball i les tasques a desenvolupar, sempre que siguin expedits per
l’administració  pública i/o empreses  privades,  i  sempre que aquests  cursos  hagin  estat  contractats  per
l’Ajuntament de la Seu d’Urgell o una altra administració.
No es valoraran els certificats on no s’especifiquin les hores de formació.
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c. Nivell de català superior a l’exigit: s’atorgaran 0,25 punts per nivell.
d. Formació ACTIC: s’atorgaran 0,50 punts per nivell.

8.4.3. Altres mèrits.

Es valorarà amb 0,50 punts haver superat un concurs-oposició de la categoria convocada a l’Ajuntament de
la Seu d’Urgell sense haver obtingut plaça en propietat.

Novena. Llista de persones aprovades i presentació de documents
9.1. La puntuació definitiva del procés selectiu serà el resultat de la puntuació obtinguda en la valoració dels
mèrits.

9.2. En cas d’empat, l’ordre de les persones aspirants s’establirà seguint els següents criteris:

1. Segons l’experiència total acreditada:
a. Major experiència a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i a la plaça convocada.
b. Major experiència a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i en altres llocs de treball del mateix grup que el de
la plaça convocada.
c. Major experiència en altres entitats locals i a la plaça convocada.
2. Major  nombre  de  dies  d’experiència  professional  en  la  plaça  convocada  o  equivalent,  prestats  a
l’Ajuntament de la Seu d’Urgell o en qualsevol ens públic integrat d’aquest.
3. La persona aspirant de major edat.

9.3.  Un  cop  finalitzada  la  qualificació  de  les  persones  aspirants  es  publicarà  la  relació  de  persones
aprovades per ordre de puntuació final.

9.4. L’aspirant que resulti seleccionat haurà de presentar davant de la Secretaria General de l’Ajuntament,
dins del termini de 20 dies naturals des de que es faci pública la proposta d’aspirant a la plaça objecte
d’aquesta convocatòria i abans de ser contractat com a laboral fix, el certificat mèdic acreditatiu de complir
les condicions físiques o psíquiques específiques per a l’exercici de les funcions pròpies del lloc de treball al
que es  fa  referència  així  com original  o  còpia  compulsada  de tots  els  documents  requerits  a  la  base
cinquena d’aquesta convocatòria.

9.5. Si l’aspirant seleccionat no signa el contracte o no aporta la referida documentació durant el termini
previst, es procedirà al nomenament del següent aspirant de la llista de puntuacions finals, respecte el qual
serà aplicable el mateix termini que a l’anterior; i així successivament per ordre de prelació d’acord amb les
puntuacions finals.

Desena. Període de pràctiques
10.1. Formarà part del procés selectiu la superació d’un període de pràctiques amb caràcter eliminatori, que
tindrà la durada prevista en l’Estatut dels Treballadors.

10.2.  A la  finalització  del  període  de  pràctiques  s’emetrà  informe  d’avaluació  per  part  de  la  persona
responsable de fer el seguiment de la persona nomenada. La qualificació d’aquest període serà apte o no
apte. En cas dels aspirants declarats no aptes per resolució motivada de l’Alcaldia amb tràmit d’audiència
previ, perdran en conseqüència tots els drets a ser contractats.

10.3. El període de pràctiques es suprimirà en el cas que la persona aspirant hagi ocupat durant un termini
superior als sis mesos com a període de pràctiques una plaça equivalent a la de l’objecte de la convocatòria
i a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.
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10.4. Durant el període de pràctiques el personal haurà d’assistir als cursos de formació que l’Ajuntament
pugui organitzar.

10.5. Els aspirants que hagin superat aquest període seran contractats en règim laboral fix. Els que no
l’hagin superat perdran tots els drets a ser contractats.

Onzena. Creació i funcionament de la borsa de treball
11.1. Borsa de treball genèrica tindrà el funcionament que es descriu a continuació:

Les persones aspirants a les vacants convocades i que no obtinguin plaça passaran a formar part d’una
borsa de treball  de caràcter  extraordinari  per  ordre de puntuació.  Aquesta borsa funcionarà dins de la
jerarquia de borses i serà la que prevalgui per sobre del a resta de borses existents.

En cas d’empat entre els aspirants que s’incorporaran a la borsa, l’ordre s’establirà seguint els criteris de
desempat establerts en la base 9.2 de les presents bases.

11.2. Borsa de treball específica:

La finalitat d’aquesta borsa és excepcional, atenent l’esperit de la Llei 20/2021. Així, l’objecte de la borsa és
proveir aquelles places que han estat cobertes inicialment en propietat i respecte de les quals l’aspirant
seleccionat durant el  període de prova o mentre duri el  pla d’estabilització passi  a una situació que no
impliqui reserva de plaça. En aquest cas, l’Ajuntament podrà recórrer a la borsa de laborals fix per tal de
proveir la plaça que es generi com a conseqüència de la plaça que hagi tornat a quedar vacant.

La borsa de treball creada a partir d’aquest procés selectiu serà vigent fins al dia 31 d’octubre de 2024.

Les persones aspirants que passin a formar part de la borsa de treball podran ser cridades per l’Ajuntament
d’acord amb l’ordre rigorós de qualificació per al seu nomenament d’acord amb allò disposat a l’article 10 del
TREBEP, sempre i quan es trobin disponibles i reuneixin la resta de requisits en la data prevista per a l’inici
de la interinitat, i procedeixi legalment conforme a la normativa vigent del moment.

11.3. La pertinència a la borsa de treball  no implica, per si mateixa, cap mena de dret al nomenament.
Únicament es garanteix que quan l’Ajuntament consideri necessària la cobertura urgent d’una plaça s’apliqui
el procediment establert en aquestes bases.

11.4 L’Ajuntament intentarà comunicar-se un màxim de tres vegades amb la persona aspirant mitjançant
mitjans telemàtics: trucada telefònica, videotrucada, correu electrònic, SMS, etc. Entre cada intent hauran de
passar com a mínim 3 hores.

Si la persona no respongués en un termini màxim de tres dies hàbils, aquesta passaria a ocupar el darrer
lloc de la borsa de treball i l’Ajuntament iniciaria les comunicacions amb el o la següent aspirant de la borsa.
Tots els intents de comunicació per part de l’Ajuntament quedaran registrats a l’expedient pertinent.

11.5. Si la persona cridada respongués a la comunicació iniciada per l’Ajuntament, aquest li atorgaria un
període màxim de dos dies hàbils per manifestar la seva conformitat o renúncia al nomenament.

11.6. La permanència de les persones a aquesta borsa resta supeditada a la disponibilitat per cobrir les
vacants que es presentin. S’exceptuen d’aquest supòsit les renúncies per causa justificada. Es consideren
causes justificades aquelles sobrevingudes i no voluntàries com malalties, part o compliment d’un deure
inexcusable  de  caràcter  públic  o  personal,  entre  d’altres.  Aquestes  situacions  s’hauran  de  justificar
documentalment.
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11.7. Les persones que acumulin dues renúncies corresponents a dues ofertes de treball per alguna causa
diferent a les citades anteriorment, o siguin sancionades per la incoació d’un procediment disciplinari, seran
eliminades de la borsa.

11.8. Si el responsable del servei on s’adscrigui la persona integrant de la borsa prèviament nomenada emet
un informe negatiu, relatiu a la manca de capacitat manifestada per un rendiment insuficient que impedeixi
realitzar amb eficàcia les funcions atribuïdes al lloc de treball, en donarà trasllat a Recursos Humans, i
s’articularà  el  procediment  contradictori  corresponent,  el  qual  podrà comportar  l’expulsió  de la  persona
aspirant de la borsa, tot informant, si s’escau, la representació del personal.

Dotzena. Incompatibilitats
12.1. Serà aplicable a les persones proposades el règim d’incompatibilitat al sector públic, en compliment
dels quals en el moment del nomenament, hauran d’aportar una declaració de les activitats que realitza,
sol·licitant la compatibilitat en el seu cas, o exercir l’opció prevista a l’article 337 del Decret 214/90, de 30 de
juliol,  pel  qual  s’aprova el  Reglament  de Personal  al  servei  de les entitats  locals, així  com la resta de
disposicions aplicables.

12.2.  Pel  que  fa  a  la  determinació  i  adscripció  al  lloc  de  treball,  règim d’horari  i  jornada,  la  persona
nomenada s’atindrà als acords i resolucions que adoptin els òrgans corresponents de l’Ajuntament.

Tretzena. Incidències i recursos
13.1. Contra la convocatòria i les presents bases, que exhaureixen la via administrativa, es podrà interposar
per part de les persones interessades recurs potestatiu de reposició en el termini d’un mes davant el mateix
òrgan que les hagi aprovat, d’acord amb l’article 123 de la Llei  39/2015, d’1 d’octubre, de procediment
administratiu  comú  de  les  administracions  públiques.  En  cas  de  no  interposar  el  recurs  potestatiu  de
reposició es podrà interposar directament recurs contenciós administratiu, segons l’article abans esmentat i
el 45 i següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa,
davant el Jutjat contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la publicació
al Butlletí Oficial de la Província de Lleida.

13.2. Els actes qualificats del tribunal qualificador podran ser recorreguts en alçada davant la presidència de
la corporació o de l’autoritat en qui hagi delegat en el termini d’un mes des que s’hagin publicat.

13.3. Els actes de tràmit del tribunal qualificador no podran ser objecte de recurs, sense perjudici que es
puguin interposar reclamacions quan es tracti d’esmenar possibles errors materials en la confecció de la
llista d’aprovats, errors en la transcripció de publicacions, errors aritmètics en les qualificacions o errors
observables a simple vista. Aquests errors també podran ser corregits d’ofici pel tribunal.

13.4. El Tribunal està facultat per resoldre els dubtes o discrepàncies que sorgeixin referents a aquestes
bases i al desenvolupament del procés selectiu, i per prendre els acords necessaris pel seu bon ordre i
desenvolupament.

13.5. En allò no previst en aquestes bases serà d’aplicació el que disposen la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim
local que va ser aprovat per Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, el Reial Decret Legislatiu 5/2015,
de 30 d’octubre, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, el Text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya que va ser aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril,  el  Reglament  de  personal  al  servei  de  les  entitats  locals  que  va  ser  aprovat  per  decret  de  la
Generalitat  de  Catalunya  214/1990,  de  30  de  juliol,  la  Llei  39/2015,  de  1  d’octubre,  de  procediment
administratiu comú de les Administracions Públiques, i la resta de les disposicions vigents en la matèria.
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Catorzena. Clàusula de protecció de dades de caràcter general
14.1. L’Ajuntament de la Seu d’Urgell  tractarà les dades personals de les persones sol·licitants i  de les
persones seleccionades en aquest  procés selectiu,  amb la finalitat  de gestionar  la seva sol·licitud i  les
actuacions objecte d’aquesta convocatòria, i es sotmet a les obligacions previstes en el Reglament europeu
2016/679, de 27 d’abril, General de Protecció de Dades (RGPD) i la seva adaptació a l’ordenament jurídic
espanyol a través de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia
dels drets digitals, i la resta de normativa complementària. En concret es preveu el tractament de dades de
contacte i acadèmics de les persones que participen en l’execució i seguiment dels objectius establerts en
aquestes bases.

14.2. L’Ajuntament de la Seu d’Urgell realitzarà les tasques necessàries perquè s’acompleixin els principis i
deures establerts en la normativa vigent  sobre la matèria, per garantir  que no hi  ha risc per als drets i
llibertats dels sol·licitants i dels seleccionats. Aquestes actuacions han d’incloure especialment la garantia de
transparència, en compliment dels articles 13 i 14 del RGPD, amb la informació detallada per la corporació.

14.3.  Per  a  qualsevol  consulta  o  queixa  relacionades  amb  el  tractament  de  les  dades  personals,  els
sol·licitants  tenen el  dret de contactar  amb el  delegat de protecció de dades a través de la bústia que
l’Ajuntament de la Seu d’Urgell posa a la seva disposició: dpd@aj-laseu.cat

14.4. Les dades que les persones seleccionades han facilitat, un cop finalitzat el motiu que n’ha originat la
recollida, es conserven seguint les instruccions de gestió documental i d’arxiu de l’Ajuntament. Les dades
que les persones sol·licitants han facilitat es conserven durant un màxim de 3 anys a partir de la presentació
de la sol·licitud.

14.5.  Les persones aspirants  i  les persones seleccionades poden exercir  els  drets d’accés, rectificació,
supressió, limitació, portabilitat o oposició al tractament de les seves dades, en els termes previstos a la
legislació vigent, a través de la seu electrònica de l’Ajuntament.

14.6. Les persones seleccionades tenen l’obligació de respectar la confidencialitat de tota la informació i les
dades de caràcter personal que, per qualsevol mitjà, els arribin com a conseqüència de la seva estada a
l’Ajuntament, i no desvelar-les ni reproduir-les de cap manera a fora de l’Ajuntament. Les dades esmentades
poden referir-se tant a empleats públics, com a usuaris o ciutadans i, en general, a totes aquelles terceres
persones que de forma directa o indirecta es posin en contacte amb l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.

14.7. Les persones seleccionades tenen l’obligació de complir amb les polítiques de seguretat, protecció de
dades i ús dels sistemes d’informació vigents a l’Ajuntament, així com qualsevol instrucció que, en aquest
sentit, se’ls faciliti. A més, han de respectar la confidencialitat de qualsevol fet que hagin observat o que el
personal de l’Ajuntament els hagi fet arribar en relació amb el servei o el personal esmentat.

ANNEX
Fitxa d’autoavaluació de mèrits (l’autobaremació té la consideració de declaració responsable. La falsedat
en les dades d’autobaremació determina l’exclusió del procés i la consideració de no haver-hi participat, a
més de les actuacions legals que derivin de la falsedat en les dades) *

1. Dades personals

Nom i cognoms DNI
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2. Dades de la plaça objecte de la convocatòria

Identificació de la plaça

Denominació: Professor Escola Municipal de Música

Grup: A1

Naturalesa: Laboral fix

3. Experiència professional

NÚM. DE MESOS

Mesos  de  servei  o  de  treball  prestat  en  la  plaça  objecte  de  la
convocatòria o equivalent, com a funcionari interí, laboral temporal, o en
adscripcions o assignacions temporals a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell
i/o a qualsevol ens públic que en depèn.

Mesos de servei o de treball prestat en altres llocs de treball en el mateix
grup  o  subgrup  de  classificació,  però  no  en  l’exercici  de  funcions
anàlogues, com a funcionari interí, laboral temporal, o en adscripcions o
assignacions temporals a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i/o a qualsevol
ens públic que en depèn.

Mesos  de  servei  o  de  treball  prestat  en  la  realització  de  tasques
anàlogues a les de la plaça convocada, com a funcionari interí o laboral
temporal,  en  qualsevol  altra  administració  local  o  en  organismes  o
societats que depenguin d’aquesta.

4. Formació
Es valorarà aquella formació reglada que tingui relació directa amb el lloc de treball a ocupar, diferent de la
que dona accés a la plaça convocada:

Formació reglada Sí / No

Titulació de Grau o equivalent 

Titulació de màster o doctorat

Titulació de postgrau

Altres equivalents:
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Formació no reglada
NOM DE L’ACCIÓ FORMATIVA HORES ORGANISME FORMADOR (CAL INDICAR EL

RÈGIM JURÍDIC DE L’ORGANISME)

Coneixements de català Sí / No

Certificat de nivell superior de català 

Formació ACTIC Sí / No

Nivell 1 – Certificat bàsic ACTIC

Nivell 2 – Certificat mitjà ACTIC

Nivell 3 – Certificat avançat ACTIC

5. Altres mèrits
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Sí / No

Ha superat un procés selectiu de concurs-oposició per a l’accés a una
plaça de la categoria de la plaça objecte de al convocatòria sense haver
obtingut plaça en propietat?

Bases reguladores  del  procés  selectiu de dues places  de professor  de l’escola municipal  de música a
jornada  reduïda,  mitjançant  el  sistema  de  concurs,  corresponents  a  l’oferta  pública  d’estabilització  de
l’ocupació temporal de l’ajuntament de la Seu d’Urgell.

Primera. Objecte i justificació

L’objecte  d’aquestes  bases  és  regular  la  selecció,  mitjançant  convocatòria pública i  amb el  sistema de
concurs  de  mèrits,  de  dues  places  de  professor  de  l’Escola  Municipal  de  Música  a  jornada  reduïda,
classificades a la plantilla de personal de l’Ajuntament de La Seu d’Urgell, subgrup A1, en règim laboral.

Aquestes places es troben subjectes al procés excepcional d’estabilització regulat per la Llei 20/2021, de 28
de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat i resten regides per les presents
bases, corresponents a l’oferta d’estabilització de l’ocupació temporal de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell,
aprovades  per  l’Alcaldia  núm.  368/2022  en  data  24.05.2022,  publicades  al  BOP  de  Lleida  en  data
30.05.2022 i al DOGC en data 27.05.2022.

Segona. Normativa aplicable
L’Acord de condicions generals que regeix aquesta convocatòria va ser aprovat per la Junta de Govern
Local del dia 07.11.2022 i publicat al BOP el dia 15.11.2022

Aquesta convocatòria es regeix per allò disposat a la normativa vigent en matèria de Funció Pública. En
concret, al Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de l’Estatut bàsic
de l’empleat públic, al Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei
de les entitats locals, al 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, a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local
i al Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del coneixement del català i l’aranès en els processos
de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya.

Tercera. Principis rectors
L’Ajuntament  de La Seu d’Urgell  garanteix que tots  els  processos  de selecció es regiran pels  principis
constitucionals d’igualtat, mèrit i capacitat, així com els de:

a) Publicitat i convocatòria de les bases.
b) Transparència.
c) Imparcialitat i professionalitat dels membres del tribunal.
d) Independència i discrecionalitat tècnica en l’actuació del tribunal.
e) Adequació entre el contingut dels processos selectius i les funcions o tasques a desenvolupar.
f) Agilitat, sense perjudici de l’objectivitat, en els processos de selecció.

Quarta. Característiques de la plaça
Les característiques de la plaça objecte de la convocatòria són les següents:

 Nombre de places: 2.
 Codi convocatòries: S.504.05, S.504.08
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 Règim: laboral fix.
 Denominació: Professor Escola Municipal de Música
 Grup: A1.
 Llocs de treball a proveir segons les especialitats que es detallen a continuació:
o Professor de música especialitat de direcció de cor – Codi S.504.05
o Professor de música especialitat de guitarra – Codi S.504.08
 Jornada:  reduïda.  Les  jornades  restaran  subjectes  al  nombre  total  de  matriculacions  efectives  de
l’Escola Municipal de Música/ Conservatori de música dels Pirineus i, per tant la jornada podrà variar si les
necessitats del servei ho requereixen en funció del nombre de matriculacions formalitzades de l’especialitat
instrumental i altres assignatures, que es requereixi per cada curs escolar
 Horari: L’horari serà el que sigui aplicable a l’Escola Municipal de Música/ Conservatori de música dels
Pirineus.
 Funcions generals:
- Educar i impartir classes com a professor al grup d’alumnes assignat.
 Impartir  classes  pràctiques  i  teòriques  individuals  dels  instruments  assignats  i  altres  disciplines  o
matèries musicals d’acord amb els programes educatius i les directrius establertes per la direcció del centre
d’acord  amb  el  Projecte  Educatiu  de  Centre,  tals  com  llenguatge  musical,  cant  coral,  agrupacions
instrumentals, sensibilització musical i/o música comunitària.
 Assistir als estudiants en tot allò relacionat amb el desenvolupament dels estudis musicals inclosa la
tutoria i l’orientació acadèmica.
 Preparar a l’alumnat per a la participació de l’alumnat en activitats musicals fora de l’àmbit de l’aula.
 Dirigir, cercar i  adaptar el  repertori  dels assajos d’actuacions musicals de l’alumnat en els conjunts
instrumentals i vocals.
 Preparar el contingut i material necessari per a les classes i vetllar pel seu bon ús.
 Mantenir l’ordre en el seu àmbit de treball.
- Avaluar l’alumnat i realitzar els informes periòdics de l’evolució de cadascun d’ells.
 Realitzar i coordinar les activitats d’avaluació de forma periòdica d’acord amb les directrius acordades
per  la  direcció  del  centre,  i  d’acord amb el  Projecte Educatiu  de Centre,  per  tal  d’elaborar  un informe
pedagògic i d’avaluació individual.
 Avaluar el progrés i la motivació de l’alumnat del grup assignat i identificar les oportunitats de millora.
 Realitzar les proves de nivell a l’alumnat de nou ingrés, assistir a les sessions d’avaluació conjunta.
- Col·laborar amb la resta de professionals del centre per elaborar i executar el projecte educatiu.
 Elaborar la Programació Anual dels cursos, inclòs el material didàctic, d’acord amb la programació de
cada àrea procurant ajustar les unitats didàctiques a l’evolució de cada alumne/a.
 Participar  en l’elaboració i/o  revisió del  Projecte  Educatiu  de Centre  i  les  Normes d’Organització  i
Funcionament de Centre.
 Coordinar els programes i activitats transversals amb la resta de professorat.
 Assistir a reunions, consells escolars i claustres del professorat del centre tant de l’Escola Municipal de
Música de la Seu d’Urgell com del Conservatori de música dels Pirineus en qualsevol de les seves tres
seus.
 Proposar activitats a realitzar durant el curs escolar.
 Col·laborar amb les tasques administratives associades amb la seva activitat acadèmica.
 Participar i/o implicar-se en la gestió del centre.
- Atendre les mares, pares o tutors de l’alumnat per transmetre informació sobre l’evolució del seu fill/a i
la programació i activitats que està portant a terme.
 Comunicar-se regularment amb les mares, pares o tutors/es de l’alumnat del seu grup i informar-los
amb periodicitat de l’evolució del seu fill, així com de la programació de les activitats del centre.
 Ocupar-se  de  la  relació  amb  les  famílies;  realitzar  entrevistes,  establir  canals  de  comunicació
quotidians i estar receptius i disponibles als requeriments i consultes familiars proporcionant-los orientació i
suport en l’educació del seu fill.
- Utilitzar les competències digitals.
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 Vetllar  per  conèixer,  adquirir,  utilitzar  i  actualitzar  les  eines  que  garanteixin  la  utilització  de  les
competències digitals d’acord amb el seu àmbit acadèmic d’actuació i en els processos administratius que
se’n derivin.
- El desenvolupament de funcions com a professor de música ho serà de l’especialitat concreta, amb
alumnat de l’Escola Municipal de Música de la Seu d’Urgell i el Conservatori de música dels Pirineus. La
direcció del centre podrà assignar-li matèries relacionades amb la seva especialitat o d’altres especialitats
impartides a qualsevol dels dos centres.
- 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
- I, en general, altres de caràcter similar que li siguin atribuïdes

Les funcions  no són determinants  i  excloents,  per  la qual  cosa es  considera qualsevol  altra funció de
caràcter similar que li sigui atribuïda.

Cinquena. Requisits dels aspirants
Per poder prendre part en el procés les persones aspirants hauran de complir, en la data de finalització del
termini  de  presentació  de  sol·licituds,  i  durant  el  desenvolupament  del  procés  selectiu,  els  següents
requisits:

a) Tenir la nacionalitat espanyola o trobar-se en algun dels supòsits previstos a l’article 57 del TREBEP.
Independentment de la seva nacionalitat, també podran ser admesos en aquesta convocatòria els cònjuges
dels espanyols i espanyoles i dels nacionals d’altres estats membres si no estan separats de dret. Així com
els i les descendents dels i de les cònjuges dels espanyols i espanyoles i dels nacionals d’altres estats
membres de la Unió Europea, sempre que els cònjuges no estiguin separats de dret, si són menors de 21
anys o dependents.
Les  persones  aspirants  amb  nacionalitat  diferent  a  l’espanyola  hauran  de  demostrar  els  coneixements
suficients de castellà i català i es podrà exigir la superació de proves amb aquesta finalitat.
b) Tenir la capacitat funcional per al desenvolupament de les funcions corresponents.
c) Haver complert els 16 anys i no excedir l’edat màxima de jubilació o la que s’estableixi a les bases
específiques de la convocatòria, si fos el cas, d’acord amb la normativa específica d’aplicació.
d) No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de les Administracions Públiques o
òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats Autònomes, ni trobar-se en situació d’inhabilitació
absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial o per exercir funcions similars a
les que es desenvolupaven.
En el  cas de pertànyer a un altre estat, no trobar-se inhabilitats o en situació equivalent ni  haver estat
sotmesos a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu estat i en els mateixos termes, l’accés
a l’ocupació pública.
e) Estar en possessió de la següent titulació en funció de l’especialitat.
- Especialitat de direcció de cor:
 Títol de professor superior de direcció de cor pla 66 o equivalent, a l’empara del decret 2618/1966, de
10 de setembre.
 Títol superior de música especialitat direcció de cor.
- Especialitat de guitarra:
 Títol de professor superior de guitarra pla 66 o equivalent, a l’empara del decret 2618/1966, de 10 de
setembre.
 Títol superior de música especialitat interpretació modalitat guitarra.
 Títol superior de música especialitat pedagogia modalitat guitarra.
En  el  cas  de  titulacions  expedides  a  l’estranger,  cal  aportar  l’homologació  corresponent  del  Ministeri
d’Educació, Cultura i Esports.
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Si el títol procedeix d’un estat membre de la Unió Europea, s’ha de presentar el certificat acreditatiu del
reconeixement o d l’homologació del títol equivalent, de conformitat amb la Directiva 89/48/CEE, de 21 de
desembre de 1988, el Reial Decret 1837/2008 i altres normes de transposició i desplegament.
f) No tenir la condició de personal laboral fix en el mateix cos, escala o especialitat, en la mateixa escala,
subescala, classe o categoria de l’administració a que s’opta.
g) Acreditar  coneixements  de  català  equivalents  al  nivell  C1  del  marc  europeu  comú  de  referència
(MECR) segons estableix el Decret 161/2002, d’11 de juny.
Els aspirants que no acreditin estar en possessió del certificat de coneixements de llengua catalana del
nivell de suficiència de català C1 de la Secretaria de Política Lingüística o equivalent hauran de realitzar una
prova de coneixements amb contingut anàleg.
Sempre que sigui possible, la prova la farà una persona tècnica del Consorci de Normalització Lingüística.
Aquesta persona assistirà al tribunal amb veu i sense vot. Aquesta té caràcter obligatori i eliminatori i es
qualificarà d’apte o no apte. Les persones aspirants que no superin la prova de català quedaran exclosos de
la convocatòria.
Quedaran exemptes de fer la prova aquelles persones candidates que, en algun procés de selecció per a
l’accés a la condició de personal funcionari o laboral, en qualsevol Administració o entitat del sector públic
institucional, ja hagin superat una prova de coneixements de català de nivell equivalent o superior.
h) Acreditar coneixements superiors de castellà tant en l’expressió oral com en l’escrita.
Les  persones  aspirants  admeses  en  el  procés  selectiu  que  no  tinguin  la  nacionalitat  espanyola  han
d’acreditar uns coneixements superiors de la llengua castellana.
L’aspirant que no pugui acreditar documentalment que posseeix el nivell requerit s’haurà de sotmetre a les
proves de coneixements de castellà previstes a les presents bases. Quedaran exemptes de la realització de
l’exercici de llengua castellana les persones aspirants que n’acreditin el coneixement superior mitjançant
alguna de les tres opcions següents:
- Haver cursat la primària, la secundaria i el batxillerat, si s’escau, a Espanya.
- Diploma d’espanyol  d’acord amb el  RDL 1137/2002, de 31 d’octubre,  o equivalent,  o certificat  que
acrediti haver superat totes les proves requerides per a l’obtenció del mateix.
- Certificat d’aptitud en espanyol per a persones estrangeres expedit per escoles oficials d’idiomes.
i) No patir cap malaltia ni cap limitació física o psíquica que impedeixi el desenvolupament normal de les
funcions corresponents a la plaça convocada.

Sisena. Presentació de sol·licituds i llista d’admesos i exclosos
6.1. Les persones interessades en prendre part en el procediment hauran de presentar una instància en la
qual hauran de fer constar que coneixen i accepten aquestes bases i reconeixen totes i cadascuna de les
condicions exigides.

Les  instàncies  hauran  de  presentar-se  per  la  seu  electrònica  de  l’Ajuntament  de  la  Seu  d’Urgell
(www.laseu.cat) i es podran presentar únicament de forma telemàtica a la seu electrònica de l’Ajuntament.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals, per aquesta convocatòria els terminis seran
del dia 1.07.2023 al 20.07.2023, ambdós inclosos. L’Ajuntament no acceptarà instàncies presentades abans
de la data d’inici ni després de la data final.

Les bases i la convocatòria es publicaran íntegrament en el BOP i DOGC. Els restants i successius anuncis
d’aquesta convocatòria es faran públics únicament en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.

6.2. A la instància s’adjuntarà:

a. Fotocòpia  del  Document  Nacional  d’Identitat  o  del  document  equivalent  dels  altres  països,  o  el
consentiment de la persona aspirant per tal que l’Ajuntament pugui comprovar que les dades que la persona
manifesta s’ajusten a la realitat.
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b. Fotocòpia de la titulació d’accés requerida.
c. Currículum vitae en el qual s’incloguin les dades personals i de contacte.
d. Fotocòpia del document acreditatiu dels coneixements de nivell de català.
e. Fotocòpia del document acreditatiu dels coneixements de nivell de castellà.
f. Llistat ordenat de mèrits a tenir en compte a la fase de concurs, així com altres mèrits i circumstàncies
al·legades que hagin de ser valorades.
g. Fotocòpia dels certificats i títols acreditatius dels mèrits al·legats, tant personals com professionals.
h. Declaració responsable de complir totes i cadascuna de les condicions exigides en les bases d’aquesta
convocatòria,  sempre  referides  a  la  data  en  què  expira  el  termini  assenyalat  per  a  la  presentació
d’instàncies.

6.3. Tota la documentació haurà de ser presentada de forma telemàtica. L’Ajuntament podrà requerir la
documentació original en cas de dubte per tal de garantir-ne la veracitat. En cas que es detecti falsedat en el
document la persona quedarà automàticament suspesa del procés.

6.4. Es computaran com a situacions assimilades al servei actiu, als efectes del còmput de serveis prestats,
els següents:

a. Les persones que hagin gaudit d’una excedència per cura de familiars d’acord amb l’article 89.4 del
TREBEP.
b. Les persones que hagin gaudit d’una excedència per raó de violència de gènere d’acord amb l’article
89.5 del TREBEP.
c. Les persones declarades en serveis especials d’acord amb l’article 87 del TREBEP.
d. El personal laboral declarat en excedència forçosa d’acord amb l’article 46.1 del TRET.

6.5. Amb la presentació de la sol·licitud, les persones aspirants:

a. Donen el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per
prendre part en aquesta convocatòria i per a la tramitació del procés selectiu, que seran incorporades al
fitxer de Recursos Humans, d’acord amb la normativa vigent.
b. Donen  el  seu  consentiment  a  rebre  per  via  electrònica  les  comunicacions  que  puguin  derivar-se
d’aquest procés.

6.6. Els aspirants, en el moment de la presentació de la instància per participar en el procés selectiu, hauran
de presentar en format digital, la fitxa d’autoavaluació amb els mèrits aportats així com la documentació
acreditativa corresponent. Només s’han de fer constar els mèrits obtinguts fins a l’últim dia del període de
presentació d’instàncies.

6.7. El currículum vitae i la vida laboral no substitueixen les funcions de la fitxa d’autoavaluació aportada a
l’Annex de les presents bases.

6.8.  Els  certificats  o  titulacions  hauran  d’acreditar  que  s’han  obtingut  com  a  molt  tard  en  la  data  de
presentació de sol·licituds.

6.9.  Les  persones  en  situació  de  discapacitat  seran  admeses  al  procés  de  selecció  sense  necessitat
d’acreditar  les  seves  condicions  psíquiques,  físiques  i  sensorials  abans  del  seu  començament,  sens
perjudici  que,  superat  el  procés  selectiu,  en  presentar  la  documentació  per  ser  nomenades,  hauran
d’acreditar, igual que la resta d’aspirants, la seva capacitat per desenvolupar les funcions i tasques dels llocs
que es convoquen.
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Els aspirants amb discapacitat podran demanar en la sol·licitud de participació, l’adaptació o l’adequació de
temps i mitjans materials per a la realització de les proves i dels exercicis previstos en la convocatòria i el
motiu d’aquestes. Als efectes d’aquestes adaptacions es considerarà el que estableix l’article 7 del Decret
66/1999, de 9 de març, sobre l’accés a la funció pública de les persones amb discapacitat i dels equips de
valoració multiprofessional.

Els  aspirants  en  situació  de  discapacitat  que  sol·licitin  adaptacions,  hauran  de  presentar  un  dictamen
vinculant expedit per l’equip multiprofessional competent que determinarà, si fos el cas, l’adaptació del lloc o
llocs de treball sempre que aquesta no impliqui una modificació exorbitant en el context de l’organització o
sigui incompatible amb el desenvolupament de les funcions i tasques del lloc o llocs que es convoca.

6.10. Un cop finalitzat el termini de presentació d’instàncies la Junta de Govern Local aprovarà, la llista
provisional de les persones aspirants admeses i excloses al procés selectiu, amb expressió de la causa
d’exclusió.  En  la  mateixa  resolució  s’indicarà  la  composició  del  tribunal  i  el  lloc,  la  data  i  l’hora  del
començament de les proves de coneixement d’idiomes, si s’escau.

6.11. Aquesta llista provisional es publicarà a l’e-tauler de l’Ajuntament. Malgrat això, en aplicació del que
preveu el segon paràgraf de l’art. 78 del Reglament del personal al servei de les entitats locals, es podrà
substituir aquesta publicació per una notificació a tots els interessats.

6.12. Un cop publicada la llista provisional es concedirà un termini de 5 dies hàbils per a la presentació
d’esmenes i reclamacions, per esmenar el defecte o adjuntar el document que sigui preceptiu. Si en aquest
termini no hi hagués reclamacions, al·legacions o esmenes la llista passaria a ser definitiva i es publicarà a
l’e-tauler de l’Ajuntament.

Setena. Tribunal qualificador
7.1. El tribunal qualificador s’ajustarà al que disposa l’article 60 del TREBEP i al Reglament de Personal al
servei de les entitats locals, aprovats pel Decret 214/1990. La seva composició serà estricament tècnica,
ajustada als principis d’imparcialitat i professionalitat, seguint en la mesura del possible els criteris de paritat
entre dones i homes.

7.2. El tribunal qualificador estarà constituït de la següent manera:

- President: un funcionari de carrera i/o personal laboral fix, personal de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.
- Dos vocals tècnics: funcionaris de carrera i/o personal laborals fix que podran ser o no personal del
mateix Ajuntament i que compliran en tot moment amb els requisits de professionalitat i imparcialitat.
- Secretari: un funcionari o personal laboral de l’Ajuntament, amb veu però sense vot.

Un dels vocals i el seu suplent ho serà a proposta de l’EAPC.

7.3. El tribunal no podrà constituir-se sense l’assistència d’almenys tres membres amb veu i vot, titulars o
suplents, ni podrà actuar sense la presència, com a mínim, del President i del Secretari. El Tribunal podrà
optar per reunir-se telemàticament sempre que es compleixin els requisits indicats a la base setena.

7.4.  El  tribunal pot  disposar la incorporació a les seves tasques d’assessors especialistes, els quals es
limitaran a l’exercici de les seves especialitats tècniques en base a les quals col·laboraran exclusivament
amb el tribunal. La seva funció se circumscriu a l’assessorament tècnic especialitzat, actuant amb veu però
sense vot. Els assessors hauran de guardar sigil i confidencialitat sobre les dades i assumptes sobre els
quals tinguin coneixement a conseqüència de la seva tasca assessora al tribunal.
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7.5. L’abstenció i recusació dels i de les membres del tribunal s’ha d’ajustar al que preveuen els articles 23 i
24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

7.6.  El  tribunal  està  facultat  per  resoldre  els  dubtes  o  les  discrepàncies  que  s’originin  durant  el
desenvolupament del procés de selecció.

7.7. En cas d’empat, el vot del President serà de qualitat.

7.8.  El  tribunal  ordenarà  a  les  persones  aspirants  d’acord  amb  la  puntuació  declarada  en  la  fitxa
d’autoavaluació.

7.9. Una vegada es disposi d’aquest llistat ordenat, el tribunal comprovarà les puntuacions de les persones
aspirants.  La  comprovació  es  realitzarà  respecte  dels  documents  aportats  i  esmentats  a  la  fitxa
d’autoavaluació i/o les dades aportades pel  Servei  de Recursos Humans de l’Ajuntament  respecte dels
serveis prestats en aquesta administració. En cas d’empat es verificarà la informació per poder desfer-los en
funció dels criteris fixats a la base 9.2 de les presents bases.

7.10. El tribunal podrà exigir que els aspirants mostrin els documents originals. En aquest cas, els aspirants
hauran d’aportar-los a l’Ajuntament  en el  termini  màxim de 5 dies des del  requeriment  que es  faci  als
aspirants.

7.11. El tribunal podrà decidir no comprovar la puntuació dels aspirants que, segons la puntuació que han fet
constar a la fitxa d’autoavaluació, no tenen opcions de poder ser seleccionats.

7.12. Una vegada realitzada la comprovació, el tribunal fixarà la llista provisional de puntuacions, ordenant
de major a menor les sol·licituds i indicant el resultat d’aplicar els criteris de desempat, quan hagi estat
necessari. En aquest llistat, les persones aspirants amb puntuació idèntica sortiran al mateix lloc.

7.13. El llistat es publicarà a l’e-Tauler de la seu electrònica de l’Ajuntament i no es farà cap notificació
personal als aspirants.

7.14. Les persones aspirants podran formular al·legacions en un termini de 5 dies hàbils a comptar des del
dia següent a la data de publicació de la llista i aportar els documents justificatius dels mèrits que s’hagin fet
constar  a la fitxa d’autoavaluació.  No podran incloure nous mèrits que no s’hagin fet  constar  a la fitxa
d’autoavaluació.

7.15.  El  tribunal  analitzarà  les  al·legacions,  les  resoldrà  justificadament,  fixarà  el  llistat  definitiu  de
puntuacions i farà la proposta de nomenament o contractació a l’òrgan competent. L’acta es publicarà a
l’e-Tauler de la seu electrònica de l’Ajuntament.

Vuitena. Procés selectiu
8.1. La forma de selecció serà la de concurs de mèrits, que es regirà segons els criteris generals establerts
a  l’acord  sobre  els  processos  d’estabilització  de  l’Ajuntament  de  la  Seu  d’Urgell  i  allò  disposat  a  les
Disposicions  Addicionals  6ª  i  8ª  de la  Llei  20/2021, de 28 de desembre,  de mesures  urgents  per  a  la
reducció de la temporalitat en l’ocupació pública.

8.2. Les persones aspirants que no acreditin un coneixement de català i castellà segons allò disposat a la
base 5ª hauran de realitzar les proves de coneixements de llengües que es detallen a continuació:

a. Prova de coneixements de català.
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S’ajustarà a les disposicions del  Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del  coneixement del
català  i  l’aranès  en  els  processos  de  selecció  de  personal  i  de  provisió  de  llocs  de  treball  de  les
administracions públiques de Catalunya.
La prova de llengua catalana es qualificarà com a apte o no apte, essent, per tant, de caràcter eliminatori, i
el fet de no superar-la suposarà l’exclusió del procés selectiu.
Les  persones  aspirants  que  estiguin  en  possessió  del  certificat  acreditatiu  corresponent  o  els  seus
equivalents resten exempts de portar a terme aquesta prova.
b. Prova de coneixements de castellà.
Consistirà en la realització d’una prova en què es comprovarà que les persones aspirants posseeixen un
nivell  adient  de comprensió  i  expressió oral  i  escrita  d’aquesta llengua,  en tot  cas  ajustat  al  contingut
funcional del lloc de treball a desenvolupar.
La prova de llengua castellana es qualificarà com a apte o no apte, essent, per tant, de caràcter eliminatori, i
el fet de no superar-la suposarà l’exclusió del procés selectiu.
Les  persones  aspirants  que  estiguin  en  possessió  del  certificat  acreditatiu  corresponent  o  els  seus
equivalents resten exempts de portar a terme aquesta prova.

8.3. L’acreditació i valoració dels mèrits es realitzarà d’acord amb els següents paràmetres:

a. El  límit  temporal  per  valorar  l’experiència  professional  serà  la  data  de  finalització  del  termini  de
presentació de sol·licituds de participació.
b. Només  es  valoraran  els  mèrits  citats  a  la  fitxa  d’autoavaluació  aportada  durant  el  període  de
presentació  d’instàncies  i  que es  pugui  verificar  amb la  documentació  acreditativa  presentada dins  del
mateix termini.
c. L’experiència professional es computa per mesos complets.
d. Els serveis prestats a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell  s’hauran d’acreditar mitjançant el certificat de
serveis prestats. El certificat no s’haurà d’aportar amb la instància i s’incorporarà d’ofici a la documentació
de cada aspirant, si aquest ho fa constar a la fitxa d’autoavaluació.
e. Els serveis prestats a d’altres Administracions públiques s’acreditaran mitjançant certificat de serveis
prestats amb el model de l’Annex I del Reial Decret 1461/82. No s’acceptaran els acreditats amb algun altre
model de certificat.
f. L’acreditació de la formació es realitzarà mitjançant  fotocòpia  dels  corresponents  títols  o certificats
emesos per les institucions formadores corresponents, que hauran d’incloure la identificació de la persona
titular, les hores de durada o crèdits equivalents, la temàtica, la data d’emissió, la indicació sobre si és un
certificat d’aprofitament o assistència, i l’organisme emissor.
g. Els mèrits obtinguts a l’estranger s’han d’acreditar mitjançant certificats traduïts oficialment a qualsevol
de les dues llengües oficials a Catalunya.

8.4. La puntuació del concurs de mèrits serà d’un màxim de 10 punts, que es distribuiran d’acord amb els
criteris següents:

8.4.1. Experiència professional.

L’experiència professional tindrà una valoració màxima de 6 punts, segons es detalla:

a. L’experiència  en  la  plaça  convocada  o  equivalent,  com a  funcionari  interí,  laboral  temporal,  o  en
adscripcions o assignacions temporals a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i/o a qualsevol ens públic que en
depèn es valorarà amb 0,10 punts per cada mes de serveis prestats.
b. L’experiència en altres llocs del mateix grup o subgrup de classificació, però no en la realització de
feines anàlogues, com a funcionari interí, laboral temporal, o en adscripcions o assignacions temporals a
l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i/o a qualsevol ens públic que en depèn es valorarà amb 0,0705 punts per
cada mes de serveis prestats.
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c. L’experiència en llocs de treball  realitzant  tasques anàlogues a les de la plaça convocada, com a
funcionari interí  o laboral temporal, en altres administracions locals o en organismes o societats que en
depenguin es valorarà amb 0,033 punts per cada mes de serveis prestats.

8.4.1.2. Per a valorar l’experiència professional es seguiran els criteris següents:

a. Es comptabilitzarà com a mes un període ininterromput de 30 dies, independentment de la jornada de
treball, i no es tindran en compte les fraccions inferiors excepte quan s’apliquin els criteris de desempat.
b. En aquells casos de reducció de jornada per guarda legal o cura directa d’un familiar fins al segon grau
de consanguinitat o afinitat, aquests períodes es computaran com a jornada sencera, sempre que quedin
acreditats.

8.4.2. Formació.

Els mèrits acadèmics es valoraran amb un màxim de 4 punts, seguint els criteris següents:

a. Titulacions.  Es  valorarà  la  formació  reglada  (altres  graus  universitaris,  llicenciatures,  diplomatures,
màsters, postgraus) que tinguin relació directa amb el lloc de treball a ocupar, diferents de la titulació que
dona accés a la plaça convocada. Les puntuacions seran les següents:
o 0,75 punts per grau o equivalent
o 0,50 punts per màster o doctorat
o 0,40 punts per postgrau

No es valoraran postgraus que siguin primera part d’un mestratge si el mestratge s’ha valorat.

b. Es valoraran amb 0,08 punts per hora de formació acreditada:
i. Formacions relacionades amb el lloc de treball a ocupar.
ii. Formacions transversals, com per exemple en igualtat, organització o treball en equip, entre d’altres.
iii. Cursos relacionats amb el lloc de treball i les tasques a desenvolupar, sempre que siguin expedits per
l’administració  pública i/o empreses  privades,  i  sempre que aquests  cursos  hagin  estat  contractats  per
l’Ajuntament de la Seu d’Urgell o una altra administració.
No es valoraran els certificats on no s’especifiquin les hores de formació.
c. Nivell de català superior a l’exigit: s’atorgaran 0,25 punts per nivell.
d. Formació ACTIC: s’atorgaran 0,50 punts per nivell.

8.4.3. Altres mèrits.

Es valorarà amb 0,50 punts haver superat un concurs-oposició de la categoria convocada a l’Ajuntament de
la Seu d’Urgell sense haver obtingut plaça en propietat.

Novena. Llista de persones aprovades i presentació de documents
9.1. La puntuació definitiva del procés selectiu serà el resultat de la puntuació obtinguda en la valoració dels
mèrits.

9.2. En cas d’empat, l’ordre de les persones aspirants s’establirà seguint els següents criteris:

1. Segons l’experiència total acreditada:
a. Major experiència a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i a la plaça convocada.
b. Major experiència a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i en altres llocs de treball del mateix grup que el de
la plaça convocada.
c. Major experiència en altres entitats locals i a la plaça convocada.
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2. Major  nombre  de  dies  d’experiència  professional  en  la  plaça  convocada  o  equivalent,  prestats  a
l’Ajuntament de la Seu d’Urgell o en qualsevol ens públic integrat d’aquest.
3. La persona aspirant de major edat.

9.3.  Un  cop  finalitzada  la  qualificació  de  les  persones  aspirants  es  publicarà  la  relació  de  persones
aprovades per ordre de puntuació final.

9.4. L’aspirant que resulti seleccionat haurà de presentar davant de la Secretaria General de l’Ajuntament,
dins del termini de 20 dies naturals des de que es faci pública la proposta d’aspirant a la plaça objecte
d’aquesta convocatòria i abans de ser contractat com a laboral fix, el certificat mèdic acreditatiu de complir
les condicions físiques o psíquiques específiques per a l’exercici de les funcions pròpies del lloc de treball al
que es  fa  referència  així  com original  o  còpia  compulsada  de tots  els  documents  requerits  a  la  base
cinquena d’aquesta convocatòria.

9.5. Si l’aspirant seleccionat no signa el contracte o no aporta la referida documentació durant el termini
previst, es procedirà al nomenament del següent aspirant de la llista de puntuacions finals, respecte el qual
serà aplicable el mateix termini que a l’anterior; i així successivament per ordre de prelació d’acord amb les
puntuacions finals.

Desena. Període de pràctiques
10.1. Formarà part del procés selectiu la superació d’un període de pràctiques amb caràcter eliminatori, que
tindrà la durada prevista en l’Estatut dels Treballadors.

10.2.  A la  finalització  del  període  de  pràctiques  s’emetrà  informe  d’avaluació  per  part  de  la  persona
responsable de fer el seguiment de la persona nomenada. La qualificació d’aquest període serà apte o no
apte. En cas dels aspirants declarats no aptes per resolució motivada de l’Alcaldia amb tràmit d’audiència
previ, perdran en conseqüència tots els drets a ser contractats.

10.3. El període de pràctiques es suprimirà en el cas que la persona aspirant hagi ocupat durant un termini
superior als sis mesos com a període de pràctiques una plaça equivalent a la de l’objecte de la convocatòria
i a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.

10.4. Durant el període de pràctiques el personal haurà d’assistir als cursos de formació que l’Ajuntament
pugui organitzar.

10.5. Els aspirants que hagin superat aquest període seran contractats en règim laboral fix. Els que no
l’hagin superat perdran tots els drets a ser contractats.

Onzena. Creació i funcionament de la borsa de treball
11.1. Borsa de treball genèrica tindrà el funcionament que es descriu a continuació:

Les persones aspirants a les vacants convocades i que no obtinguin plaça passaran a formar part d’una
borsa de treball  de caràcter  extraordinari  per  ordre de puntuació.  Aquesta borsa funcionarà dins de la
jerarquia de borses i serà la que prevalgui per sobre del a resta de borses existents.

En cas d’empat entre els aspirants que s’incorporaran a la borsa, l’ordre s’establirà seguint els criteris de
desempat establerts en la base 9.2 de les presents bases.

11.2. Borsa de treball específica:
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La finalitat d’aquesta borsa és excepcional, atenent l’esperit de la Llei 20/2021. Així, l’objecte de la borsa és
proveir aquelles places que han estat cobertes inicialment en propietat i respecte de les quals l’aspirant
seleccionat durant el  període de prova o mentre duri el  pla d’estabilització passi  a una situació que no
impliqui reserva de plaça. En aquest cas, l’Ajuntament podrà recórrer a la borsa de laborals fix per tal de
proveir la plaça que es generi com a conseqüència de la plaça que hagi tornat a quedar vacant.

La borsa de treball creada a partir d’aquest procés selectiu serà vigent fins al dia 31 d’octubre de 2024.

Les persones aspirants que passin a formar part de la borsa de treball podran ser cridades per l’Ajuntament
d’acord amb l’ordre rigorós de qualificació per al seu nomenament d’acord amb allò disposat a l’article 10 del
TREBEP, sempre i quan es trobin disponibles i reuneixin la resta de requisits en la data prevista per a l’inici
de la interinitat, i procedeixi legalment conforme a la normativa vigent del moment.

11.3. La pertinència a la borsa de treball  no implica, per si mateixa, cap mena de dret al nomenament.
Únicament es garanteix que quan l’Ajuntament consideri necessària la cobertura urgent d’una plaça s’apliqui
el procediment establert en aquestes bases.

11.4 L’Ajuntament intentarà comunicar-se un màxim de tres vegades amb la persona aspirant mitjançant
mitjans telemàtics: trucada telefònica, videotrucada, correu electrònic, SMS, etc. Entre cada intent hauran de
passar com a mínim 3 hores.

Si la persona no respongués en un termini màxim de tres dies hàbils, aquesta passaria a ocupar el darrer
lloc de la borsa de treball i l’Ajuntament iniciaria les comunicacions amb el o la següent aspirant de la borsa.
Tots els intents de comunicació per part de l’Ajuntament quedaran registrats a l’expedient pertinent.

11.5. Si la persona cridada respongués a la comunicació iniciada per l’Ajuntament, aquest li atorgaria un
període màxim de dos dies hàbils per manifestar la seva conformitat o renúncia al nomenament.

11.6. La permanència de les persones a aquesta borsa resta supeditada a la disponibilitat per cobrir les
vacants que es presentin. S’exceptuen d’aquest supòsit les renúncies per causa justificada. Es consideren
causes justificades aquelles sobrevingudes i no voluntàries com malalties, part o compliment d’un deure
inexcusable  de  caràcter  públic  o  personal,  entre  d’altres.  Aquestes  situacions  s’hauran  de  justificar
documentalment.

11.7. Les persones que acumulin dues renúncies corresponents a dues ofertes de treball per alguna causa
diferent a les citades anteriorment, o siguin sancionades per la incoació d’un procediment disciplinari, seran
eliminades de la borsa.

11.8. Si el responsable del servei on s’adscrigui la persona integrant de la borsa prèviament nomenada emet
un informe negatiu, relatiu a la manca de capacitat manifestada per un rendiment insuficient que impedeixi
realitzar amb eficàcia les funcions atribuïdes al lloc de treball, en donarà trasllat a Recursos Humans, i
s’articularà  el  procediment  contradictori  corresponent,  el  qual  podrà comportar  l’expulsió  de la  persona
aspirant de la borsa, tot informant, si s’escau, la representació del personal.

Dotzena. Incompatibilitats
12.1. Serà aplicable a les persones proposades el règim d’incompatibilitat al sector públic, en compliment
dels quals en el moment del nomenament, hauran d’aportar una declaració de les activitats que realitza,
sol·licitant la compatibilitat en el seu cas, o exercir l’opció prevista a l’article 337 del Decret 214/90, de 30 de
juliol,  pel  qual  s’aprova el  Reglament  de Personal  al  servei  de les entitats  locals, així  com la resta de
disposicions aplicables.
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12.2.  Pel  que  fa  a  la  determinació  i  adscripció  al  lloc  de  treball,  règim d’horari  i  jornada,  la  persona
nomenada s’atindrà als acords i resolucions que adoptin els òrgans corresponents de l’Ajuntament.

Tretzena. Incidències i recursos
13.1. Contra la convocatòria i les presents bases, que exhaureixen la via administrativa, es podrà interposar
per part de les persones interessades recurs potestatiu de reposició en el termini d’un mes davant el mateix
òrgan que les hagi aprovat, d’acord amb l’article 123 de la Llei  39/2015, d’1 d’octubre, de procediment
administratiu  comú  de  les  administracions  públiques.  En  cas  de  no  interposar  el  recurs  potestatiu  de
reposició es podrà interposar directament recurs contenciós administratiu, segons l’article abans esmentat i
el 45 i següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa,
davant el Jutjat contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la publicació
al Butlletí Oficial de la Província de Lleida.

13.2. Els actes qualificats del tribunal qualificador podran ser recorreguts en alçada davant la presidència de
la corporació o de l’autoritat en qui hagi delegat en el termini d’un mes des que s’hagin publicat.

13.3. Els actes de tràmit del tribunal qualificador no podran ser objecte de recurs, sense perjudici que es
puguin interposar reclamacions quan es tracti d’esmenar possibles errors materials en la confecció de la
llista d’aprovats, errors en la transcripció de publicacions, errors aritmètics en les qualificacions o errors
observables a simple vista. Aquests errors també podran ser corregits d’ofici pel tribunal.

13.4. El Tribunal està facultat per resoldre els dubtes o discrepàncies que sorgeixin referents a aquestes
bases i al desenvolupament del procés selectiu, i per prendre els acords necessaris pel seu bon ordre i
desenvolupament.

13.5. En allò no previst en aquestes bases serà d’aplicació el que disposen la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim
local que va ser aprovat per Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, el Reial Decret Legislatiu 5/2015,
de 30 d’octubre, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, el Text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya que va ser aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril,  el  Reglament  de  personal  al  servei  de  les  entitats  locals  que  va  ser  aprovat  per  decret  de  la
Generalitat  de  Catalunya  214/1990,  de  30  de  juliol,  la  Llei  39/2015,  de  1  d’octubre,  de  procediment
administratiu comú de les Administracions Públiques, i la resta de les disposicions vigents en la matèria.

Catorzena. Clàusula de protecció de dades de caràcter general
14.1. L’Ajuntament de la Seu d’Urgell  tractarà les dades personals de les persones sol·licitants i  de les
persones seleccionades en aquest  procés selectiu,  amb la finalitat  de gestionar  la seva sol·licitud i  les
actuacions objecte d’aquesta convocatòria, i es sotmet a les obligacions previstes en el Reglament europeu
2016/679, de 27 d’abril, General de Protecció de Dades (RGPD) i la seva adaptació a l’ordenament jurídic
espanyol a través de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia
dels drets digitals, i la resta de normativa complementària. En concret es preveu el tractament de dades de
contacte i acadèmics de les persones que participen en l’execució i seguiment dels objectius establerts en
aquestes bases.

14.2. L’Ajuntament de la Seu d’Urgell realitzarà les tasques necessàries perquè s’acompleixin els principis i
deures establerts en la normativa vigent  sobre la matèria, per garantir  que no hi  ha risc per als drets i
llibertats dels sol·licitants i dels seleccionats. Aquestes actuacions han d’incloure especialment la garantia de
transparència, en compliment dels articles 13 i 14 del RGPD, amb la informació detallada per la corporació.
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14.3.  Per  a  qualsevol  consulta  o  queixa  relacionades  amb  el  tractament  de  les  dades  personals,  els
sol·licitants  tenen el  dret de contactar  amb el  delegat de protecció de dades a través de la bústia que
l’Ajuntament de la Seu d’Urgell posa a la seva disposició: dpd@aj-laseu.cat

14.4. Les dades que les persones seleccionades han facilitat, un cop finalitzat el motiu que n’ha originat la
recollida, es conserven seguint les instruccions de gestió documental i d’arxiu de l’Ajuntament. Les dades
que les persones sol·licitants han facilitat es conserven durant un màxim de 3 anys a partir de la presentació
de la sol·licitud.

14.5.  Les persones aspirants  i  les persones seleccionades poden exercir  els  drets d’accés, rectificació,
supressió, limitació, portabilitat o oposició al tractament de les seves dades, en els termes previstos a la
legislació vigent, a través de la seu electrònica de l’Ajuntament.

14.6. Les persones seleccionades tenen l’obligació de respectar la confidencialitat de tota la informació i les
dades de caràcter personal que, per qualsevol mitjà, els arribin com a conseqüència de la seva estada a
l’Ajuntament, i no desvelar-les ni reproduir-les de cap manera a fora de l’Ajuntament. Les dades esmentades
poden referir-se tant a empleats públics, com a usuaris o ciutadans i, en general, a totes aquelles terceres
persones que de forma directa o indirecta es posin en contacte amb l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.

14.7. Les persones seleccionades tenen l’obligació de complir amb les polítiques de seguretat, protecció de
dades i ús dels sistemes d’informació vigents a l’Ajuntament, així com qualsevol instrucció que, en aquest
sentit, se’ls faciliti. A més, han de respectar la confidencialitat de qualsevol fet que hagin observat o que el
personal de l’Ajuntament els hagi fet arribar en relació amb el servei o el personal esmentat.

ANNEX
Fitxa d’autoavaluació de mèrits (l’autobaremació té la consideració de declaració responsable. La falsedat
en les dades d’autobaremació determina l’exclusió del procés i la consideració de no haver-hi participat, a
més de les actuacions legals que derivin de la falsedat en les dades) *

1. Dades personals

Nom i cognoms DNI

2. Dades de la plaça objecte de la convocatòria

Identificació de la plaça

Denominació: Professor Escola Municipal de Música

Grup: A1

Naturalesa: Laboral fix

Administració Local 231



  Número 245

Butlletí Oficial de la Província de Lleida Divendres, 23 de desembre de 2022

3. Experiència professional

NÚM. DE MESOS

Mesos  de  servei  o  de  treball  prestat  en  la  plaça  objecte  de  la
convocatòria o equivalent, com a funcionari interí, laboral temporal, o en
adscripcions o assignacions temporals a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell
i/o a qualsevol ens públic que en depèn.

Mesos de servei o de treball prestat en altres llocs de treball en el mateix
grup  o  subgrup  de  classificació,  però  no  en  l’exercici  de  funcions
anàlogues, com a funcionari interí, laboral temporal, o en adscripcions o
assignacions temporals a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i/o a qualsevol
ens públic que en depèn.

Mesos  de  servei  o  de  treball  prestat  en  la  realització  de  tasques
anàlogues a les de la plaça convocada, com a funcionari interí o laboral
temporal,  en  qualsevol  altra  administració  local  o  en  organismes  o
societats que depenguin d’aquesta.

4. Formació
Es valorarà aquella formació reglada que tingui relació directa amb el lloc de treball a ocupar, diferent de la
que dona accés a la plaça convocada:

Formació reglada Sí / No

Titulació de Grau o equivalent 

Titulació de màster o doctorat

Titulació de postgrau

Altres equivalents:

Formació no reglada
NOM DE L’ACCIÓ FORMATIVA HORES ORGANISME FORMADOR (CAL INDICAR EL

RÈGIM JURÍDIC DE L’ORGANISME)
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Coneixements de català Sí / No

Certificat de nivell superior de català 

Formació ACTIC Sí / No

Nivell 1 – Certificat bàsic ACTIC

Nivell 2 – Certificat mitjà ACTIC

Nivell 3 – Certificat avançat ACTIC

5. Altres mèrits

Sí / No

Ha superat un procés selectiu de concurs-oposició per a l’accés a una
plaça de la categoria de la plaça objecte de al convocatòria sense haver
obtingut plaça en propietat?

Bases reguladores  del  procés  selectiu de dues places  de professor  de l’escola municipal  de música a
jornada  reduïda,  mitjançant  el  sistema  de  concurs,  corresponents  a  l’oferta  pública  d’estabilització  de
l’ocupació temporal de l’ajuntament de la Seu d’Urgell.

Primera. Objecte i justificació
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L’objecte  d’aquestes  bases  és  regular  la  selecció,  mitjançant  convocatòria pública i  amb el  sistema de
concurs  de  mèrits,  de  dues  places  de  professor  de  l’Escola  Municipal  de  Música  a  jornada  reduïda,
classificades a la plantilla de personal de l’Ajuntament de La Seu d’Urgell, subgrup A2, en règim laboral.

Aquestes places es troben subjectes al procés excepcional d’estabilització regulat per la Llei 20/2021, de 28
de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat i resten regides per les presents
bases, corresponents a l’oferta d’estabilització de l’ocupació temporal de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell,
aprovades  per  l’Alcaldia  núm.  368/2022  en  data  24.05.2022,  publicades  al  BOP  de  Lleida  en  data
30.05.2022 i al DOGC en data 27.05.2022.

Segona. Normativa aplicable
L’Acord de condicions generals que regeix aquesta convocatòria va ser aprovat per la Junta de Govern
Local del dia 07.11.2022 i publicat al BOP el dia 15.11.2022

Aquesta convocatòria es regeix per allò disposat a la normativa vigent en matèria de Funció Pública. En
concret, al Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de l’Estatut bàsic
de l’empleat públic, al Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei
de les entitats locals, al 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, a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local
i al Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del coneixement del català i l’aranès en els processos
de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya.

Tercera. Principis rectors
L’Ajuntament  de La Seu d’Urgell  garanteix que tots  els  processos  de selecció es regiran pels  principis
constitucionals d’igualtat, mèrit i capacitat, així com els de:

a) Publicitat i convocatòria de les bases.
b) Transparència.
c) Imparcialitat i professionalitat dels membres del tribunal.
d) Independència i discrecionalitat tècnica en l’actuació del tribunal.
e) Adequació entre el contingut dels processos selectius i les funcions o tasques a desenvolupar.
f) Agilitat, sense perjudici de l’objectivitat, en els processos de selecció.

Quarta. Característiques de la plaça
Les característiques de la plaça objecte de la convocatòria són les següents:

 Nombre de places: 2.
 Codi convocatòries: S.504.09 i S.504.10
 Règim: laboral fix.
 Denominació: Professor Escola Municipal de Música
 Grup: A2.
 Llocs de treball a proveir segons les especialitats que es detallen a continuació:
o Professor de música especialitat de piano – Codi S.504.09
o Professor de música especialitat musicologia – Codi S.504.10
 Jornada:  reduïda.  Les  jornades  restaran  subjectes  al  nombre  total  de  matriculacions  efectives  de
l’Escola Municipal de Música/ Conservatori de música dels Pirineus i, per tant la jornada podrà variar si les
necessitats del servei ho requereixen en funció del nombre de matriculacions formalitzades de l’especialitat
instrumental i altres assignatures, que es requereixi per cada curs escolar
 Horari: L’horari serà el que sigui aplicable a l’Escola Municipal de Música/ Conservatori de música dels
Pirineus.
 Funcions generals:
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- Educar i impartir classes com a professor al grup d’alumnes assignat.
 Impartir  classes  pràctiques  i  teòriques  individuals  dels  instruments  assignats  i  altres  disciplines  o
matèries musicals d’acord amb els programes educatius i les directrius establertes per la direcció del centre
d’acord  amb  el  Projecte  Educatiu  de  Centre,  tals  com  llenguatge  musical,  cant  coral,  agrupacions
instrumentals, sensibilització musical i/o música comunitària.
 Assistir als estudiants en tot allò relacionat amb el desenvolupament dels estudis musicals inclosa la
tutoria i l’orientació acadèmica.
 Preparar a l’alumnat per a la participació de l’alumnat en activitats musicals fora de l’àmbit de l’aula.
 Dirigir, cercar i  adaptar el  repertori  dels assajos d’actuacions musicals de l’alumnat en els conjunts
instrumentals i vocals.
 Preparar el contingut i material necessari per a les classes i vetllar pel seu bon ús.
 Mantenir l’ordre en el seu àmbit de treball.
- Avaluar l’alumnat i realitzar els informes periòdics de l’evolució de cadascun d’ells.
 Realitzar i coordinar les activitats d’avaluació de forma periòdica d’acord amb les directrius acordades
per  la  direcció  del  centre,  i  d’acord amb el  Projecte Educatiu  de Centre,  per  tal  d’elaborar  un informe
pedagògic i d’avaluació individual.
 Avaluar el progrés i la motivació de l’alumnat del grup assignat i identificar les oportunitats de millora.
 Realitzar les proves de nivell a l’alumnat de nou ingrés, assistir a les sessions d’avaluació conjunta.
- Col·laborar amb la resta de professionals del centre per elaborar i executar el projecte educatiu.
 Elaborar la Programació Anual dels cursos, inclòs el material didàctic, d’acord amb la programació de
cada àrea procurant ajustar les unitats didàctiques a l’evolució de cada alumne/a.
 Participar  en l’elaboració i/o  revisió del  Projecte  Educatiu  de Centre  i  les  Normes d’Organització  i
Funcionament de Centre.
 Coordinar els programes i activitats transversals amb la resta de professorat.
 Assistir a reunions, consells escolars i claustres del professorat del centre tant de l’Escola Municipal de
Música de la Seu d’Urgell com del Conservatori de música dels Pirineus en qualsevol de les seves tres
seus.
 Proposar activitats a realitzar durant el curs escolar.
 Col·laborar amb les tasques administratives associades amb la seva activitat acadèmica.
 Participar i/o implicar-se en la gestió del centre.
- Atendre les mares, pares o tutors de l’alumnat per transmetre informació sobre l’evolució del seu fill/a i
la programació i activitats que està portant a terme.
 Comunicar-se regularment amb les mares, pares o tutors/es de l’alumnat del seu grup i informar-los
amb periodicitat de l’evolució del seu fill, així com de la programació de les activitats del centre.
 Ocupar-se  de  la  relació  amb  les  famílies;  realitzar  entrevistes,  establir  canals  de  comunicació
quotidians i estar receptius i disponibles als requeriments i consultes familiars proporcionant-los orientació i
suport en l’educació del seu fill.
- Utilitzar les competències digitals.
 Vetllar  per  conèixer,  adquirir,  utilitzar  i  actualitzar  les  eines  que  garanteixin  la  utilització  de  les
competències digitals d’acord amb el seu àmbit acadèmic d’actuació i en els processos administratius que
se’n derivin.
- El desenvolupament de funcions com a professor de música ho serà de l’especialitat concreta, amb
alumnat de l’Escola Municipal de Música de la Seu d’Urgell i el Conservatori de música dels Pirineus. La
direcció del centre podrà assignar-li matèries relacionades amb la seva especialitat o d’altres especialitats
impartides a qualsevol dels dos centres.
- 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
- I, en general, altres de caràcter similar que li siguin atribuïdes
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Les funcions  no són determinants  i  excloents,  per  la qual  cosa es  considera qualsevol  altra funció de
caràcter similar que li sigui atribuïda.

Cinquena. Requisits dels aspirants
Per poder prendre part en el procés les persones aspirants hauran de complir, en la data de finalització del
termini  de  presentació  de  sol·licituds,  i  durant  el  desenvolupament  del  procés  selectiu,  els  següents
requisits:

a) Tenir la nacionalitat espanyola o trobar-se en algun dels supòsits previstos a l’article 57 del TREBEP.
Independentment de la seva nacionalitat, també podran ser admesos en aquesta convocatòria els cònjuges
dels espanyols i espanyoles i dels nacionals d’altres estats membres si no estan separats de dret. Així com
els i les descendents dels i de les cònjuges dels espanyols i espanyoles i dels nacionals d’altres estats
membres de la Unió Europea, sempre que els cònjuges no estiguin separats de dret, si són menors de 21
anys o dependents.
Les  persones  aspirants  amb  nacionalitat  diferent  a  l’espanyola  hauran  de  demostrar  els  coneixements
suficients de castellà i català i es podrà exigir la superació de proves amb aquesta finalitat.
b) Tenir la capacitat funcional per al desenvolupament de les funcions corresponents.
c) Haver complert els 16 anys i no excedir l’edat màxima de jubilació o la que s’estableixi a les bases
específiques de la convocatòria, si fos el cas, d’acord amb la normativa específica d’aplicació.
d) No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de les Administracions Públiques o
òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats Autònomes, ni trobar-se en situació d’inhabilitació
absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial o per exercir funcions similars a
les que es desenvolupaven.
En el  cas de pertànyer a un altre estat, no trobar-se inhabilitats o en situació equivalent ni  haver estat
sotmesos a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu estat i en els mateixos termes, l’accés
a l’ocupació pública.
e) Estar en possessió de la següent titulació en funció de l’especialitat.
- Especialitat de piano:
o Títol de professor superior de piano pla 66 o equivalent, a l’empara del decret 2618/1966, de 10 de
setembre.
o Títol professor de piano pla 66, a l’empara del decret 2618/1966, de 10 de setembre.
o Títol superior de música especialitat interpretació modalitat piano.
o Títol superior de música especialitat pedagogia modalitat piano.
- Especialitat musicologia:
o Grau en musicologia.
En  el  cas  de  titulacions  expedides  a  l’estranger,  cal  aportar  l’homologació  corresponent  del  Ministeri
d’Educació, Cultura i Esports.
Si el títol procedeix d’un estat membre de la Unió Europea, s’ha de presentar el certificat acreditatiu del
reconeixement o d l’homologació del títol equivalent, de conformitat amb la Directiva 89/48/CEE, de 21 de
desembre de 1988, el Reial Decret 1837/2008 i altres normes de transposició i desplegament.
f) No tenir la condició de personal laboral fix en el mateix cos, escala o especialitat, en la mateixa escala,
subescala, classe o categoria de l’administració a que s’opta.
g) Acreditar  coneixements  de  català  equivalents  al  nivell  C1  del  marc  europeu  comú  de  referència
(MECR) segons estableix el Decret 161/2002, d’11 de juny.
Els aspirants que no acreditin estar en possessió del certificat de coneixements de llengua catalana del
nivell de suficiència de català C1 de la Secretaria de Política Lingüística o equivalent hauran de realitzar una
prova de coneixements amb contingut anàleg.
Sempre que sigui possible, la prova la farà una persona tècnica del Consorci de Normalització Lingüística.
Aquesta persona assistirà al tribunal amb veu i sense vot. Aquesta té caràcter obligatori i eliminatori i es
qualificarà d’apte o no apte. Les persones aspirants que no superin la prova de català quedaran exclosos de
la convocatòria.
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Quedaran exemptes de fer la prova aquelles persones candidates que, en algun procés de selecció per a
l’accés a la condició de personal funcionari o laboral, en qualsevol Administració o entitat del sector públic
institucional, ja hagin superat una prova de coneixements de català de nivell equivalent o superior.
h) Acreditar coneixements superiors de castellà tant en l’expressió oral com en l’escrita.
Les  persones  aspirants  admeses  en  el  procés  selectiu  que  no  tinguin  la  nacionalitat  espanyola  han
d’acreditar uns coneixements superiors de la llengua castellana.
L’aspirant que no pugui acreditar documentalment que posseeix el nivell requerit s’haurà de sotmetre a les
proves de coneixements de castellà previstes a les presents bases. Quedaran exemptes de la realització de
l’exercici de llengua castellana les persones aspirants que n’acreditin el coneixement superior mitjançant
alguna de les tres opcions següents:
- Haver cursat la primària, la secundaria i el batxillerat, si s’escau, a Espanya.
- Diploma d’espanyol  d’acord amb el  RDL 1137/2002, de 31 d’octubre,  o equivalent,  o certificat  que
acrediti haver superat totes les proves requerides per a l’obtenció del mateix.
- Certificat d’aptitud en espanyol per a persones estrangeres expedit per escoles oficials d’idiomes.
i) No patir cap malaltia ni cap limitació física o psíquica que impedeixi el desenvolupament normal de les
funcions corresponents a la plaça convocada.

Sisena. Presentació de sol·licituds i llista d’admesos i exclosos
6.1. Les persones interessades en prendre part en el procediment hauran de presentar una instància en la
qual hauran de fer constar que coneixen i accepten aquestes bases i reconeixen totes i cadascuna de les
condicions exigides.

Les  instàncies  hauran  de  presentar-se  per  la  seu  electrònica  de  l’Ajuntament  de  la  Seu  d’Urgell
(www.laseu.cat) i es podran presentar únicament de forma telemàtica a la seu electrònica de l’Ajuntament.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals, per aquesta convocatòria els terminis seran
del dia 30.01.2023 al 18.02.2023, ambdós inclosos. En ser el darrer dia inhàbil, passaran les actuacions al
dia següent hàbil. L’Ajuntament no acceptarà instàncies presentades abans de la data d’inici ni després de
la data final.

Les bases i la convocatòria es publicaran íntegrament en el BOP i DOGC. Els restants i successius anuncis
d’aquesta convocatòria es faran públics únicament en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.

6.2. A la instància s’adjuntarà:

a. Fotocòpia  del  Document  Nacional  d’Identitat  o  del  document  equivalent  dels  altres  països,  o  el
consentiment de la persona aspirant per tal que l’Ajuntament pugui comprovar que les dades que la persona
manifesta s’ajusten a la realitat.
b. Fotocòpia de la titulació d’accés requerida.
c. Currículum vitae en el qual s’incloguin les dades personals i de contacte.
d. Fotocòpia del document acreditatiu dels coneixements de nivell de català.
e. Fotocòpia del document acreditatiu dels coneixements de nivell de castellà.
f. Llistat ordenat de mèrits a tenir en compte a la fase de concurs, així com altres mèrits i circumstàncies
al·legades que hagin de ser valorades.
g. Fotocòpia dels certificats i títols acreditatius dels mèrits al·legats, tant personals com professionals.
h. Declaració responsable de complir totes i cadascuna de les condicions exigides en les bases d’aquesta
convocatòria,  sempre  referides  a  la  data  en  què  expira  el  termini  assenyalat  per  a  la  presentació
d’instàncies.
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6.3. Tota la documentació haurà de ser presentada de forma telemàtica. L’Ajuntament podrà requerir la
documentació original en cas de dubte per tal de garantir-ne la veracitat. En cas que es detecti falsedat en el
document la persona quedarà automàticament suspesa del procés.

6.4. Es computaran com a situacions assimilades al servei actiu, als efectes del còmput de serveis prestats,
els següents:

a. Les persones que hagin gaudit d’una excedència per cura de familiars d’acord amb l’article 89.4 del
TREBEP.
b. Les persones que hagin gaudit d’una excedència per raó de violència de gènere d’acord amb l’article
89.5 del TREBEP.
c. Les persones declarades en serveis especials d’acord amb l’article 87 del TREBEP.
d. El personal laboral declarat en excedència forçosa d’acord amb l’article 46.1 del TRET.

6.5. Amb la presentació de la sol·licitud, les persones aspirants:

a. Donen el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per
prendre part en aquesta convocatòria i per a la tramitació del procés selectiu, que seran incorporades al
fitxer de Recursos Humans, d’acord amb la normativa vigent.
b. Donen  el  seu  consentiment  a  rebre  per  via  electrònica  les  comunicacions  que  puguin  derivar-se
d’aquest procés.

6.6. Els aspirants, en el moment de la presentació de la instància per participar en el procés selectiu, hauran
de presentar en format digital, la fitxa d’autoavaluació amb els mèrits aportats així com la documentació
acreditativa corresponent. Només s’han de fer constar els mèrits obtinguts fins a l’últim dia del període de
presentació d’instàncies.

6.7. El currículum vitae i la vida laboral no substitueixen les funcions de la fitxa d’autoavaluació aportada a
l’Annex de les presents bases.

6.8.  Els  certificats  o  titulacions  hauran  d’acreditar  que  s’han  obtingut  com  a  molt  tard  en  la  data  de
presentació de sol·licituds.

6.9.  Les  persones  en  situació  de  discapacitat  seran  admeses  al  procés  de  selecció  sense  necessitat
d’acreditar  les  seves  condicions  psíquiques,  físiques  i  sensorials  abans  del  seu  començament,  sens
perjudici  que,  superat  el  procés  selectiu,  en  presentar  la  documentació  per  ser  nomenades,  hauran
d’acreditar, igual que la resta d’aspirants, la seva capacitat per desenvolupar les funcions i tasques dels llocs
que es convoquen.

Els aspirants amb discapacitat podran demanar en la sol·licitud de participació, l’adaptació o l’adequació de
temps i mitjans materials per a la realització de les proves i dels exercicis previstos en la convocatòria i el
motiu d’aquestes. Als efectes d’aquestes adaptacions es considerarà el que estableix l’article 7 del Decret
66/1999, de 9 de març, sobre l’accés a la funció pública de les persones amb discapacitat i dels equips de
valoració multiprofessional.

Els  aspirants  en  situació  de  discapacitat  que  sol·licitin  adaptacions,  hauran  de  presentar  un  dictamen
vinculant expedit per l’equip multiprofessional competent que determinarà, si fos el cas, l’adaptació del lloc o
llocs de treball sempre que aquesta no impliqui una modificació exorbitant en el context de l’organització o
sigui incompatible amb el desenvolupament de les funcions i tasques del lloc o llocs que es convoca.
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6.10. Un cop finalitzat el termini de presentació d’instàncies la Junta de Govern Local aprovarà, la llista
provisional de les persones aspirants admeses i excloses al procés selectiu, amb expressió de la causa
d’exclusió.  En  la  mateixa  resolució  s’indicarà  la  composició  del  tribunal  i  el  lloc,  la  data  i  l’hora  del
començament de les proves de coneixement d’idiomes, si s’escau.

6.11. Aquesta llista provisional es publicarà a l’e-tauler de l’Ajuntament. Malgrat això, en aplicació del que
preveu el segon paràgraf de l’art. 78 del Reglament del personal al servei de les entitats locals, es podrà
substituir aquesta publicació per una notificació a tots els interessats.

6.12. Un cop publicada la llista provisional es concedirà un termini de 5 dies hàbils per a la presentació
d’esmenes i reclamacions, per esmenar el defecte o adjuntar el document que sigui preceptiu. Si en aquest
termini no hi hagués reclamacions, al·legacions o esmenes la llista passaria a ser definitiva i es publicarà a
l’e-tauler de l’Ajuntament.

Setena. Tribunal qualificador
7.1. El tribunal qualificador s’ajustarà al que disposa l’article 60 del TREBEP i al Reglament de Personal al
servei de les entitats locals, aprovats pel Decret 214/1990. La seva composició serà estricament tècnica,
ajustada als principis d’imparcialitat i professionalitat, seguint en la mesura del possible els criteris de paritat
entre dones i homes.

7.2. El tribunal qualificador estarà constituït de la següent manera:

- President: un funcionari de carrera i/o personal laboral fix, personal de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.
- Dos vocals tècnics: funcionaris de carrera i/o personal laborals fix que podran ser o no personal del
mateix Ajuntament i que compliran en tot moment amb els requisits de professionalitat i imparcialitat.
- Secretari: un funcionari o personal laboral de l’Ajuntament, amb veu però sense vot.

Un dels vocals i el seu suplent ho serà a proposta de l’EAPC.

7.3. El tribunal no podrà constituir-se sense l’assistència d’almenys tres membres amb veu i vot, titulars o
suplents, ni podrà actuar sense la presència, com a mínim, del President i del Secretari. El Tribunal podrà
optar per reunir-se telemàticament sempre que es compleixin els requisits indicats a la base setena.

7.4.  El  tribunal pot  disposar la incorporació a les seves tasques d’assessors especialistes, els quals es
limitaran a l’exercici de les seves especialitats tècniques en base a les quals col·laboraran exclusivament
amb el tribunal. La seva funció se circumscriu a l’assessorament tècnic especialitzat, actuant amb veu però
sense vot. Els assessors hauran de guardar sigil i confidencialitat sobre les dades i assumptes sobre els
quals tinguin coneixement a conseqüència de la seva tasca assessora al tribunal.

7.5. L’abstenció i recusació dels i de les membres del tribunal s’ha d’ajustar al que preveuen els articles 23 i
24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

7.6.  El  tribunal  està  facultat  per  resoldre  els  dubtes  o  les  discrepàncies  que  s’originin  durant  el
desenvolupament del procés de selecció.

7.7. En cas d’empat, el vot del President serà de qualitat.

7.8.  El  tribunal  ordenarà  a  les  persones  aspirants  d’acord  amb  la  puntuació  declarada  en  la  fitxa
d’autoavaluació.
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7.9. Una vegada es disposi d’aquest llistat ordenat, el tribunal comprovarà les puntuacions de les persones
aspirants.  La  comprovació  es  realitzarà  respecte  dels  documents  aportats  i  esmentats  a  la  fitxa
d’autoavaluació i/o les dades aportades pel  Servei  de Recursos Humans de l’Ajuntament  respecte dels
serveis prestats en aquesta administració. En cas d’empat es verificarà la informació per poder desfer-los en
funció dels criteris fixats a la base 9.2 de les presents bases.

7.10. El tribunal podrà exigir que els aspirants mostrin els documents originals. En aquest cas, els aspirants
hauran d’aportar-los a l’Ajuntament  en el  termini  màxim de 5 dies des del  requeriment  que es  faci  als
aspirants.

7.11. El tribunal podrà decidir no comprovar la puntuació dels aspirants que, segons la puntuació que han fet
constar a la fitxa d’autoavaluació, no tenen opcions de poder ser seleccionats.

7.12. Una vegada realitzada la comprovació, el tribunal fixarà la llista provisional de puntuacions, ordenant
de major a menor les sol·licituds i indicant el resultat d’aplicar els criteris de desempat, quan hagi estat
necessari. En aquest llistat, les persones aspirants amb puntuació idèntica sortiran al mateix lloc.

7.13. El llistat es publicarà a l’e-Tauler de la seu electrònica de l’Ajuntament i no es farà cap notificació
personal als aspirants.

7.14. Les persones aspirants podran formular al·legacions en un termini de 5 dies hàbils a comptar des del
dia següent a la data de publicació de la llista i aportar els documents justificatius dels mèrits que s’hagin fet
constar  a la fitxa d’autoavaluació.  No podran incloure nous mèrits que no s’hagin fet  constar  a la fitxa
d’autoavaluació.

7.15.  El  tribunal  analitzarà  les  al·legacions,  les  resoldrà  justificadament,  fixarà  el  llistat  definitiu  de
puntuacions i farà la proposta de nomenament o contractació a l’òrgan competent. L’acta es publicarà a
l’e-Tauler de la seu electrònica de l’Ajuntament.

Vuitena. Procés selectiu
8.1. La forma de selecció serà la de concurs de mèrits, que es regirà segons els criteris generals establerts
a  l’acord  sobre  els  processos  d’estabilització  de  l’Ajuntament  de  la  Seu  d’Urgell  i  allò  disposat  a  les
Disposicions  Addicionals  6ª  i  8ª  de la  Llei  20/2021, de 28 de desembre,  de mesures  urgents  per  a  la
reducció de la temporalitat en l’ocupació pública.

8.2. Les persones aspirants que no acreditin un coneixement de català i castellà segons allò disposat a la
base 5ª hauran de realitzar les proves de coneixements de llengües que es detallen a continuació:

a. Prova de coneixements de català.
S’ajustarà a les disposicions del  Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del  coneixement del
català  i  l’aranès  en  els  processos  de  selecció  de  personal  i  de  provisió  de  llocs  de  treball  de  les
administracions públiques de Catalunya.
La prova de llengua catalana es qualificarà com a apte o no apte, essent, per tant, de caràcter eliminatori, i
el fet de no superar-la suposarà l’exclusió del procés selectiu.
Les  persones  aspirants  que  estiguin  en  possessió  del  certificat  acreditatiu  corresponent  o  els  seus
equivalents resten exempts de portar a terme aquesta prova.
b. Prova de coneixements de castellà.
Consistirà en la realització d’una prova en què es comprovarà que les persones aspirants posseeixen un
nivell  adient  de comprensió  i  expressió oral  i  escrita  d’aquesta llengua,  en tot  cas  ajustat  al  contingut
funcional del lloc de treball a desenvolupar.
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La prova de llengua castellana es qualificarà com a apte o no apte, essent, per tant, de caràcter eliminatori, i
el fet de no superar-la suposarà l’exclusió del procés selectiu.
Les  persones  aspirants  que  estiguin  en  possessió  del  certificat  acreditatiu  corresponent  o  els  seus
equivalents resten exempts de portar a terme aquesta prova.

8.3. L’acreditació i valoració dels mèrits es realitzarà d’acord amb els següents paràmetres:

a. El  límit  temporal  per  valorar  l’experiència  professional  serà  la  data  de  finalització  del  termini  de
presentació de sol·licituds de participació.
b. Només  es  valoraran  els  mèrits  citats  a  la  fitxa  d’autoavaluació  aportada  durant  el  període  de
presentació  d’instàncies  i  que es  pugui  verificar  amb la  documentació  acreditativa  presentada dins  del
mateix termini.
c. L’experiència professional es computa per mesos complets.
d. Els serveis prestats a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell  s’hauran d’acreditar mitjançant el certificat de
serveis prestats. El certificat no s’haurà d’aportar amb la instància i s’incorporarà d’ofici a la documentació
de cada aspirant, si aquest ho fa constar a la fitxa d’autoavaluació.
e. Els serveis prestats a d’altres Administracions públiques s’acreditaran mitjançant certificat de serveis
prestats amb el model de l’Annex I del Reial Decret 1461/82. No s’acceptaran els acreditats amb algun altre
model de certificat.
f. L’acreditació de la formació es realitzarà mitjançant  fotocòpia  dels  corresponents  títols  o certificats
emesos per les institucions formadores corresponents, que hauran d’incloure la identificació de la persona
titular, les hores de durada o crèdits equivalents, la temàtica, la data d’emissió, la indicació sobre si és un
certificat d’aprofitament o assistència, i l’organisme emissor.
g. Els mèrits obtinguts a l’estranger s’han d’acreditar mitjançant certificats traduïts oficialment a qualsevol
de les dues llengües oficials a Catalunya.

8.4. La puntuació del concurs de mèrits serà d’un màxim de 10 punts, que es distribuiran d’acord amb els
criteris següents:

8.4.1. Experiència professional.

L’experiència professional tindrà una valoració màxima de 6 punts, segons es detalla:

a. L’experiència  en  la  plaça  convocada  o  equivalent,  com a  funcionari  interí,  laboral  temporal,  o  en
adscripcions o assignacions temporals a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i/o a qualsevol ens públic que en
depèn es valorarà amb 0,10 punts per cada mes de serveis prestats.
b. L’experiència en altres llocs del mateix grup o subgrup de classificació, però no en la realització de
feines anàlogues, com a funcionari interí, laboral temporal, o en adscripcions o assignacions temporals a
l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i/o a qualsevol ens públic que en depèn es valorarà amb 0,0705 punts per
cada mes de serveis prestats.
c. L’experiència en llocs de treball  realitzant  tasques anàlogues a les de la plaça convocada, com a
funcionari interí  o laboral temporal, en altres administracions locals o en organismes o societats que en
depenguin es valorarà amb 0,033 punts per cada mes de serveis prestats.

8.4.1.2. Per a valorar l’experiència professional es seguiran els criteris següents:

a. Es comptabilitzarà com a mes un període ininterromput de 30 dies, independentment de la jornada de
treball, i no es tindran en compte les fraccions inferiors excepte quan s’apliquin els criteris de desempat.
b. En aquells casos de reducció de jornada per guarda legal o cura directa d’un familiar fins al segon grau
de consanguinitat o afinitat, aquests períodes es computaran com a jornada sencera, sempre que quedin
acreditats.
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8.4.2. Formació.

Els mèrits acadèmics es valoraran amb un màxim de 4 punts, seguint els criteris següents:

a. Titulacions.  Es  valorarà  la  formació  reglada  (altres  graus  universitaris,  llicenciatures,  diplomatures,
màsters, postgraus) que tinguin relació directa amb el lloc de treball a ocupar, diferents de la titulació que
dona accés a la plaça convocada. Les puntuacions seran les següents:
o 0,75 punts per grau o equivalent
o 0,50 punts per màster o doctorat
o 0,40 punts per postgrau

No es valoraran postgraus que siguin primera part d’un mestratge si el mestratge s’ha valorat.

b. Es valoraran amb 0,08 punts per hora de formació acreditada:
i. Formacions relacionades amb el lloc de treball a ocupar.
ii. Formacions transversals, com per exemple en igualtat, organització o treball en equip, entre d’altres.
iii. Cursos relacionats amb el lloc de treball i les tasques a desenvolupar, sempre que siguin expedits per
l’administració  pública i/o empreses  privades,  i  sempre que aquests  cursos  hagin  estat  contractats  per
l’Ajuntament de la Seu d’Urgell o una altra administració.
No es valoraran els certificats on no s’especifiquin les hores de formació.
c. Nivell de català superior a l’exigit: s’atorgaran 0,25 punts per nivell.
d. Formació ACTIC: s’atorgaran 0,50 punts per nivell.

8.4.3. Altres mèrits.

Es valorarà amb 0,50 punts haver superat un concurs-oposició de la categoria convocada a l’Ajuntament de
la Seu d’Urgell sense haver obtingut plaça en propietat.

Novena. Llista de persones aprovades i presentació de documents
9.1. La puntuació definitiva del procés selectiu serà el resultat de la puntuació obtinguda en la valoració dels
mèrits.

9.2. En cas d’empat, l’ordre de les persones aspirants s’establirà seguint els següents criteris:

1. Segons l’experiència total acreditada:
a. Major experiència a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i a la plaça convocada.
b. Major experiència a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i en altres llocs de treball del mateix grup que el de
la plaça convocada.
c. Major experiència en altres entitats locals i a la plaça convocada.
2. Major  nombre  de  dies  d’experiència  professional  en  la  plaça  convocada  o  equivalent,  prestats  a
l’Ajuntament de la Seu d’Urgell o en qualsevol ens públic integrat d’aquest.
3. La persona aspirant de major edat.

9.3.  Un  cop  finalitzada  la  qualificació  de  les  persones  aspirants  es  publicarà  la  relació  de  persones
aprovades per ordre de puntuació final.

9.4. L’aspirant que resulti seleccionat haurà de presentar davant de la Secretaria General de l’Ajuntament,
dins del termini de 20 dies naturals des de que es faci pública la proposta d’aspirant a la plaça objecte
d’aquesta convocatòria i abans de ser contractat com a laboral fix, el certificat mèdic acreditatiu de complir
les condicions físiques o psíquiques específiques per a l’exercici de les funcions pròpies del lloc de treball al
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que es  fa  referència  així  com original  o  còpia  compulsada  de tots  els  documents  requerits  a  la  base
cinquena d’aquesta convocatòria.

9.5. Si l’aspirant seleccionat no signa el contracte o no aporta la referida documentació durant el termini
previst, es procedirà al nomenament del següent aspirant de la llista de puntuacions finals, respecte el qual
serà aplicable el mateix termini que a l’anterior; i així successivament per ordre de prelació d’acord amb les
puntuacions finals.

Desena. Període de pràctiques
10.1. Formarà part del procés selectiu la superació d’un període de pràctiques amb caràcter eliminatori, que
tindrà la durada prevista en l’Estatut dels Treballadors.

10.2.  A la  finalització  del  període  de  pràctiques  s’emetrà  informe  d’avaluació  per  part  de  la  persona
responsable de fer el seguiment de la persona nomenada. La qualificació d’aquest període serà apte o no
apte. En cas dels aspirants declarats no aptes per resolució motivada de l’Alcaldia amb tràmit d’audiència
previ, perdran en conseqüència tots els drets a ser contractats.

10.3. El període de pràctiques es suprimirà en el cas que la persona aspirant hagi ocupat durant un termini
superior als sis mesos com a període de pràctiques una plaça equivalent a la de l’objecte de la convocatòria
i a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.

10.4. Durant el període de pràctiques el personal haurà d’assistir als cursos de formació que l’Ajuntament
pugui organitzar.

10.5. Els aspirants que hagin superat aquest període seran contractats en règim laboral fix. Els que no
l’hagin superat perdran tots els drets a ser contractats.

Onzena. Creació i funcionament de la borsa de treball
11.1. Borsa de treball genèrica tindrà el funcionament que es descriu a continuació:

Les persones aspirants a les vacants convocades i que no obtinguin plaça passaran a formar part d’una
borsa de treball  de caràcter  extraordinari  per  ordre de puntuació.  Aquesta borsa funcionarà dins de la
jerarquia de borses i serà la que prevalgui per sobre del a resta de borses existents.

En cas d’empat entre els aspirants que s’incorporaran a la borsa, l’ordre s’establirà seguint els criteris de
desempat establerts en la base 9.2 de les presents bases.

11.2. Borsa de treball específica:

La finalitat d’aquesta borsa és excepcional, atenent l’esperit de la Llei 20/2021. Així, l’objecte de la borsa és
proveir aquelles places que han estat cobertes inicialment en propietat i respecte de les quals l’aspirant
seleccionat durant el  període de prova o mentre duri el  pla d’estabilització passi  a una situació que no
impliqui reserva de plaça. En aquest cas, l’Ajuntament podrà recórrer a la borsa de laborals fix per tal de
proveir la plaça que es generi com a conseqüència de la plaça que hagi tornat a quedar vacant.

La borsa de treball creada a partir d’aquest procés selectiu serà vigent fins al dia 31 d’octubre de 2024.

Les persones aspirants que passin a formar part de la borsa de treball podran ser cridades per l’Ajuntament
d’acord amb l’ordre rigorós de qualificació per al seu nomenament d’acord amb allò disposat a l’article 10 del
TREBEP, sempre i quan es trobin disponibles i reuneixin la resta de requisits en la data prevista per a l’inici
de la interinitat, i procedeixi legalment conforme a la normativa vigent del moment.

Administració Local 243



  Número 245

Butlletí Oficial de la Província de Lleida Divendres, 23 de desembre de 2022

11.3. La pertinència a la borsa de treball  no implica, per si mateixa, cap mena de dret al nomenament.
Únicament es garanteix que quan l’Ajuntament consideri necessària la cobertura urgent d’una plaça s’apliqui
el procediment establert en aquestes bases.

11.4 L’Ajuntament intentarà comunicar-se un màxim de tres vegades amb la persona aspirant mitjançant
mitjans telemàtics: trucada telefònica, videotrucada, correu electrònic, SMS, etc. Entre cada intent hauran de
passar com a mínim 3 hores.

Si la persona no respongués en un termini màxim de tres dies hàbils, aquesta passaria a ocupar el darrer
lloc de la borsa de treball i l’Ajuntament iniciaria les comunicacions amb el o la següent aspirant de la borsa.
Tots els intents de comunicació per part de l’Ajuntament quedaran registrats a l’expedient pertinent.

11.5. Si la persona cridada respongués a la comunicació iniciada per l’Ajuntament, aquest li atorgaria un
període màxim de dos dies hàbils per manifestar la seva conformitat o renúncia al nomenament.

11.6. La permanència de les persones a aquesta borsa resta supeditada a la disponibilitat per cobrir les
vacants que es presentin. S’exceptuen d’aquest supòsit les renúncies per causa justificada. Es consideren
causes justificades aquelles sobrevingudes i no voluntàries com malalties, part o compliment d’un deure
inexcusable  de  caràcter  públic  o  personal,  entre  d’altres.  Aquestes  situacions  s’hauran  de  justificar
documentalment.

11.7. Les persones que acumulin dues renúncies corresponents a dues ofertes de treball per alguna causa
diferent a les citades anteriorment, o siguin sancionades per la incoació d’un procediment disciplinari, seran
eliminades de la borsa.

11.8. Si el responsable del servei on s’adscrigui la persona integrant de la borsa prèviament nomenada emet
un informe negatiu, relatiu a la manca de capacitat manifestada per un rendiment insuficient que impedeixi
realitzar amb eficàcia les funcions atribuïdes al lloc de treball, en donarà trasllat a Recursos Humans, i
s’articularà  el  procediment  contradictori  corresponent,  el  qual  podrà comportar  l’expulsió  de la  persona
aspirant de la borsa, tot informant, si s’escau, la representació del personal.

Dotzena. Incompatibilitats
12.1. Serà aplicable a les persones proposades el règim d’incompatibilitat al sector públic, en compliment
dels quals en el moment del nomenament, hauran d’aportar una declaració de les activitats que realitza,
sol·licitant la compatibilitat en el seu cas, o exercir l’opció prevista a l’article 337 del Decret 214/90, de 30 de
juliol,  pel  qual  s’aprova el  Reglament  de Personal  al  servei  de les entitats  locals, així  com la resta de
disposicions aplicables.

12.2.  Pel  que  fa  a  la  determinació  i  adscripció  al  lloc  de  treball,  règim d’horari  i  jornada,  la  persona
nomenada s’atindrà als acords i resolucions que adoptin els òrgans corresponents de l’Ajuntament.

Tretzena. Incidències i recursos
13.1. Contra la convocatòria i les presents bases, que exhaureixen la via administrativa, es podrà interposar
per part de les persones interessades recurs potestatiu de reposició en el termini d’un mes davant el mateix
òrgan que les hagi aprovat, d’acord amb l’article 123 de la Llei  39/2015, d’1 d’octubre, de procediment
administratiu  comú  de  les  administracions  públiques.  En  cas  de  no  interposar  el  recurs  potestatiu  de
reposició es podrà interposar directament recurs contenciós administratiu, segons l’article abans esmentat i
el 45 i següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa,
davant el Jutjat contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la publicació
al Butlletí Oficial de la Província de Lleida.
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13.2. Els actes qualificats del tribunal qualificador podran ser recorreguts en alçada davant la presidència de
la corporació o de l’autoritat en qui hagi delegat en el termini d’un mes des que s’hagin publicat.

13.3. Els actes de tràmit del tribunal qualificador no podran ser objecte de recurs, sense perjudici que es
puguin interposar reclamacions quan es tracti d’esmenar possibles errors materials en la confecció de la
llista d’aprovats, errors en la transcripció de publicacions, errors aritmètics en les qualificacions o errors
observables a simple vista. Aquests errors també podran ser corregits d’ofici pel tribunal.

13.4. El Tribunal està facultat per resoldre els dubtes o discrepàncies que sorgeixin referents a aquestes
bases i al desenvolupament del procés selectiu, i per prendre els acords necessaris pel seu bon ordre i
desenvolupament.

13.5. En allò no previst en aquestes bases serà d’aplicació el que disposen la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim
local que va ser aprovat per Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, el Reial Decret Legislatiu 5/2015,
de 30 d’octubre, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, el Text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya que va ser aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril,  el  Reglament  de  personal  al  servei  de  les  entitats  locals  que  va  ser  aprovat  per  decret  de  la
Generalitat  de  Catalunya  214/1990,  de  30  de  juliol,  la  Llei  39/2015,  de  1  d’octubre,  de  procediment
administratiu comú de les Administracions Públiques, i la resta de les disposicions vigents en la matèria.

Catorzena. Clàusula de protecció de dades de caràcter general
14.1. L’Ajuntament de la Seu d’Urgell  tractarà les dades personals de les persones sol·licitants i  de les
persones seleccionades en aquest  procés selectiu,  amb la finalitat  de gestionar  la seva sol·licitud i  les
actuacions objecte d’aquesta convocatòria, i es sotmet a les obligacions previstes en el Reglament europeu
2016/679, de 27 d’abril, General de Protecció de Dades (RGPD) i la seva adaptació a l’ordenament jurídic
espanyol a través de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia
dels drets digitals, i la resta de normativa complementària. En concret es preveu el tractament de dades de
contacte i acadèmics de les persones que participen en l’execució i seguiment dels objectius establerts en
aquestes bases.

14.2. L’Ajuntament de la Seu d’Urgell realitzarà les tasques necessàries perquè s’acompleixin els principis i
deures establerts en la normativa vigent  sobre la matèria, per garantir  que no hi  ha risc per als drets i
llibertats dels sol·licitants i dels seleccionats. Aquestes actuacions han d’incloure especialment la garantia de
transparència, en compliment dels articles 13 i 14 del RGPD, amb la informació detallada per la corporació.

14.3.  Per  a  qualsevol  consulta  o  queixa  relacionades  amb  el  tractament  de  les  dades  personals,  els
sol·licitants  tenen el  dret de contactar  amb el  delegat de protecció de dades a través de la bústia que
l’Ajuntament de la Seu d’Urgell posa a la seva disposició: dpd@aj-laseu.cat

14.4. Les dades que les persones seleccionades han facilitat, un cop finalitzat el motiu que n’ha originat la
recollida, es conserven seguint les instruccions de gestió documental i d’arxiu de l’Ajuntament. Les dades
que les persones sol·licitants han facilitat es conserven durant un màxim de 3 anys a partir de la presentació
de la sol·licitud.

14.5.  Les persones aspirants  i  les persones seleccionades poden exercir  els  drets d’accés, rectificació,
supressió, limitació, portabilitat o oposició al tractament de les seves dades, en els termes previstos a la
legislació vigent, a través de la seu electrònica de l’Ajuntament.

14.6. Les persones seleccionades tenen l’obligació de respectar la confidencialitat de tota la informació i les
dades de caràcter personal que, per qualsevol mitjà, els arribin com a conseqüència de la seva estada a
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l’Ajuntament, i no desvelar-les ni reproduir-les de cap manera a fora de l’Ajuntament. Les dades esmentades
poden referir-se tant a empleats públics, com a usuaris o ciutadans i, en general, a totes aquelles terceres
persones que de forma directa o indirecta es posin en contacte amb l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.

14.7. Les persones seleccionades tenen l’obligació de complir amb les polítiques de seguretat, protecció de
dades i ús dels sistemes d’informació vigents a l’Ajuntament, així com qualsevol instrucció que, en aquest
sentit, se’ls faciliti. A més, han de respectar la confidencialitat de qualsevol fet que hagin observat o que el
personal de l’Ajuntament els hagi fet arribar en relació amb el servei o el personal esmentat.

ANNEX
Fitxa d’autoavaluació de mèrits (l’autobaremació té la consideració de declaració responsable. La falsedat
en les dades d’autobaremació determina l’exclusió del procés i la consideració de no haver-hi participat, a
més de les actuacions legals que derivin de la falsedat en les dades) *

1. Dades personals

Nom i cognoms DNI

2. Dades de la plaça objecte de la convocatòria

Identificació de la plaça

Denominació: Professor Escola Municipal de Música

Grup: A2

Naturalesa: Laboral fix

3. Experiència professional

NÚM. DE MESOS

Mesos  de  servei  o  de  treball  prestat  en  la  plaça  objecte  de  la
convocatòria o equivalent, com a funcionari interí, laboral temporal, o en
adscripcions o assignacions temporals a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell
i/o a qualsevol ens públic que en depèn.

Mesos de servei o de treball prestat en altres llocs de treball en el mateix
grup  o  subgrup  de  classificació,  però  no  en  l’exercici  de  funcions
anàlogues, com a funcionari interí, laboral temporal, o en adscripcions o
assignacions temporals a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i/o a qualsevol
ens públic que en depèn.
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Mesos  de  servei  o  de  treball  prestat  en  la  realització  de  tasques
anàlogues a les de la plaça convocada, com a funcionari interí o laboral
temporal,  en  qualsevol  altra  administració  local  o  en  organismes  o
societats que depenguin d’aquesta.

4. Formació
Es valorarà aquella formació reglada que tingui relació directa amb el lloc de treball a ocupar, diferent de la
que dona accés a la plaça convocada:

Formació reglada Sí / No

Titulació de Grau o equivalent 

Titulació de màster o doctorat

Titulació de postgrau

Altres equivalents:

Formació no reglada
NOM DE L’ACCIÓ FORMATIVA HORES ORGANISME FORMADOR (CAL INDICAR EL

RÈGIM JURÍDIC DE L’ORGANISME)
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Coneixements de català Sí / No

Certificat de nivell superior de català 

Formació ACTIC Sí / No

Nivell 1 – Certificat bàsic ACTIC

Nivell 2 – Certificat mitjà ACTIC

Nivell 3 – Certificat avançat ACTIC

5. Altres mèrits

Sí / No

Ha superat un procés selectiu de concurs-oposició per a l’accés a una
plaça de la categoria de la plaça objecte de al convocatòria sense haver
obtingut plaça en propietat?

Bases  reguladores  del  procés  selectiu  de  dues  places  de tècnic  d’administració  general,  mitjançant  el
sistema de concurs, corresponents a l’oferta pública d’estabilització de l’ocupació temporal de l’ajuntament
de la Seu d’Urgell.

Primera. Objecte i justificació

L’objecte  d’aquestes  bases  és  regular  la  selecció,  mitjançant  convocatòria pública i  amb el  sistema de
concurs de mèrits, de dues places de Tècnic d’Administració General, classificades a la plantilla de personal
de l’Ajuntament de La Seu d’Urgell a l’escala d’Administració General, subescala Tècnica, subgrup A1, en
règim funcionarial.

Aquestes places es troben subjectes al procés excepcional d’estabilització regulat per la Llei 20/2021, de 28
de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat i resten regides per les presents
bases, corresponents a l’oferta d’estabilització de l’ocupació temporal de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell,
aprovades  per  l’Alcaldia  núm.  368/2022  en  data  24.05.2022,  publicades  al  BOP  de  Lleida  en  data
30.05.2022 i al DOGC en data 27.05.2022.

Segona. Normativa aplicable
L’Acord de condicions generals que regeix aquesta convocatòria va ser aprovat per la Junta de Govern
Local del dia 07.11.2022 i publicat al BOP el dia 15.11.2022
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Aquesta convocatòria es regeix per allò disposat a la normativa vigent en matèria de Funció Pública. En
concret, al Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de l’Estatut bàsic
de l’empleat públic, al Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei
de les entitats locals, al 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, a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local
i al Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del coneixement del català i l’aranès en els processos
de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya.

Tercera. Principis rectors
L’Ajuntament  de La Seu d’Urgell  garanteix que tots  els  processos  de selecció es regiran pels  principis
constitucionals d’igualtat, mèrit i capacitat, així com els de:

a) Publicitat i convocatòria de les bases.
b) Transparència.
c) Imparcialitat i professionalitat dels membres del tribunal.
d) Independència i discrecionalitat tècnica en l’actuació del tribunal.
e) Adequació entre el contingut dels processos selectius i les funcions o tasques a desenvolupar.
f) Agilitat, sense perjudici de l’objectivitat, en els processos de selecció.

Quarta. Característiques de la plaça
Les característiques de la plaça objecte de la convocatòria són les següents:

 Nombre de places: 2.
 Codi convocatòries: S.010.01 i S.010.02
 Règim: funcionari de carrera.
 Denominació: Tècnic d’Administració General
 Escala: Administració General.
 Subescala: Tècnica.
 Grup: A1.
 Llocs de treball: Qualsevol àmbit del sector públic.
 Previsió de ser  adscrit  al  lloc de treball: L’aspirant  que quedi en primera posició seguint  l’ordre de
puntuació, escollirà el lloc d’adscripció
La resolució de nomenament contindrà també l’adscripció al lloc de treball que podrà tenir caràcter definitiu.
 Jornada: completa.
 Funcions generals:

Les  funcions  que  es  detallen  a  continuació  es  poden  desenvolupar  en  qualsevol  lloc  de  treball  de
l’administració general, i d’acord amb les competències dels departaments i de les unitats administratives a
les quals s’adscriuen:

- Desenvolupar funcions de direcció administrativa del personal que tingui al seu càrrec, si és el cas.
- Elaborar informes, estudis, anàlisis d’aquells expedients que tingui atribuïts
- Elaborar informes i/o estudis d’aquells expedients atribuïts en un altre servei, quan se li demanin.
- Vetllar pel desenvolupament i la coordinació dels expedients que tingui al seu càrrec.
- Dirigir, coordinar i supervisar les tasques del personal sota el seu comandament.
- Redactar els documents que pertoquin en funció de l’àrea d’adscripció
- Dissenyar, elaborar models i procediments de gestió, tenint en compte les necessitats dels usuaris, els
recursos disponibles, els criteris corporatius i les normes vigents.
- Informar i assessorar i atendre consultes, aportant el seu coneixement tècnic sobre les matèries de la
seva  especialitat,  altres  persones  de  l’organització,  departaments,  organitzacions  externes  i  ciutadans
d’acord amb les necessitats dels usuaris, els procediments establerts i la normativa vigent.
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- Desenvolupar propostes de millores dels processos de gestió i de l’organització.
- Coordinar i participar amb altres serveis de l’Ajuntament, i assumir, si escau, la direcció formal.
- 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

- I, en general qualsevol altra funció de caràcter similar que li sigui atribuïda.

Les  funcions  no són determinants  i  excloents,  per  la qual  cosa es  considera qualsevol  altra funció de
caràcter similar que li sigui atribuïda.

Cinquena. Requisits dels aspirants
Per poder prendre part en el procés les persones aspirants hauran de complir, en la data de finalització del
termini  de  presentació  de  sol·licituds,  i  durant  el  desenvolupament  del  procés  selectiu,  els  següents
requisits:

a) Tenir la nacionalitat espanyola o trobar-se en algun dels supòsits previstos a l’article 57 del TREBEP.
Independentment de la seva nacionalitat, també podran ser admesos en aquesta convocatòria els cònjuges
dels espanyols i espanyoles i dels nacionals d’altres estats membres si no estan separats de dret. Així com
els i les descendents dels i de les cònjuges dels espanyols i espanyoles i dels nacionals d’altres estats
membres de la Unió Europea, sempre que els cònjuges no estiguin separats de dret, si són menors de 21
anys o dependents.
Les  persones  aspirants  amb  nacionalitat  diferent  a  l’espanyola  hauran  de  demostrar  els  coneixements
suficients de castellà i català i es podrà exigir la superació de proves amb aquesta finalitat.
b) Tenir la capacitat funcional per al desenvolupament de les funcions corresponents.
c) Haver complert els 16 anys i no excedir l’edat màxima de jubilació o la que s’estableixi a les bases
específiques de la convocatòria, si fos el cas, d’acord amb la normativa específica d’aplicació.
d) No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de les Administracions Públiques o
òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats Autònomes, ni trobar-se en situació d’inhabilitació
absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial o per exercir funcions similars a
les que es desenvolupaven.
En el  cas de pertànyer a un altre estat, no trobar-se inhabilitats o en situació equivalent ni  haver estat
sotmesos a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu estat i en els mateixos termes, l’accés
a l’ocupació pública.
e) Estar  en  possessió  del  títol  acadèmic  oficial  exigit  per  accedir  al  grup  A1,  o  estar  en  condició
d’obtenir-lo en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds de participació.
En  el  cas  de  titulacions  expedides  a  l’estranger,  cal  aportar  l’homologació  corresponent  del  Ministeri
d’Educació, Cultura i Esports.
Si el títol procedeix d’un estat membre de la Unió Europea, s’ha de presentar el certificat acreditatiu del
reconeixement o d l’homologació del títol equivalent, de conformitat amb la Directiva 89/48/CEE, de 21 de
desembre de 1988, el Reial Decret 1837/2008 i altres normes de transposició i desplegament.
f) No tenir la condició de personal funcionari de carrera en el mateix cos, escala o especialitat, en la
mateixa escala, subescala, classe o categoria de l’administració a que s’opta.
g) Acreditar  coneixements  de  català  equivalents  al  nivell  C1  del  marc  europeu  comú  de  referència
(MECR) segons estableix el Decret 161/2002, d’11 de juny.
Els aspirants que no acreditin estar en possessió del certificat de coneixements de llengua catalana del
nivell de suficiència de català C1 de la Secretaria de Política Lingüística o equivalent hauran de realitzar una
prova de coneixements amb contingut anàleg.
Sempre que sigui possible, la prova la farà una persona tècnica del Consorci de Normalització Lingüística.
Aquesta persona assistirà al tribunal amb veu i sense vot. Aquesta té caràcter obligatori i eliminatori i es
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qualificarà d’apte o no apte. Les persones aspirants que no superin la prova de català quedaran exclosos de
la convocatòria.
Quedaran exemptes de fer la prova aquelles persones candidates que, en algun procés de selecció per a
l’accés a la condició de personal funcionari o laboral, en qualsevol Administració o entitat del sector públic
institucional, ja hagin superat una prova de coneixements de català de nivell equivalent o superior.
h) Acreditar coneixements superiors de castellà tant en l’expressió oral com en l’escrita.
Les  persones  aspirants  admeses  en  el  procés  selectiu  que  no  tinguin  la  nacionalitat  espanyola  han
d’acreditar uns coneixements superiors de la llengua castellana.
L’aspirant que no pugui acreditar documentalment que posseeix el nivell requerit s’haurà de sotmetre a les
proves de coneixements de castellà previstes a les presents bases. Quedaran exemptes de la realització de
l’exercici de llengua castellana les persones aspirants que n’acreditin el coneixement superior mitjançant
alguna de les tres opcions següents:
- Haver cursat la primària, la secundaria i el batxillerat, si s’escau, a Espanya.
- Diploma d’espanyol  d’acord amb el  RDL 1137/2002, de 31 d’octubre,  o equivalent,  o certificat  que
acrediti haver superat totes les proves requerides per a l’obtenció del mateix.
- Certificat d’aptitud en espanyol per a persones estrangeres expedit per escoles oficials d’idiomes.
i) No patir cap malaltia ni cap limitació física o psíquica que impedeixi el desenvolupament normal de les
funcions corresponents a la plaça convocada.

Sisena. Presentació de sol·licituds i llista d’admesos i exclosos
6.1. Les persones interessades en prendre part en el procediment hauran de presentar una instància en la
qual hauran de fer constar que coneixen i accepten aquestes bases i reconeixen totes i cadascuna de les
condicions exigides.

Les  instàncies  hauran  de  presentar-se  per  la  seu  electrònica  de  l’Ajuntament  de  la  Seu  d’Urgell
(www.laseu.cat) i es podran presentar únicament de forma telemàtica a la seu electrònica de l’Ajuntament.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals, per aquesta convocatòria els terminis seran
del dia 9.01.2023 al 28.01.2023, ambdós inclosos. En ser el darrer dia inhàbil, passaran les actuacions al dia
següent hàbil. L’Ajuntament no acceptarà instàncies presentades abans de la data d’inici ni després de la
data final.

Les bases i la convocatòria es publicaran íntegrament en el BOP i DOGC. Els restants i successius anuncis
d’aquesta convocatòria es faran públics únicament en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.

6.2. A la instància s’adjuntarà:

a. Fotocòpia  del  Document  Nacional  d’Identitat  o  del  document  equivalent  dels  altres  països,  o  el
consentiment de la persona aspirant per tal que l’Ajuntament pugui comprovar que les dades que la persona
manifesta s’ajusten a la realitat.
b. Fotocòpia de la titulació d’accés requerida.
c. Currículum vitae en el qual s’incloguin les dades personals i de contacte.
d. Fotocòpia del document acreditatiu dels coneixements de nivell de català.
e. Fotocòpia del document acreditatiu dels coneixements de nivell de castellà.
f. Llistat ordenat de mèrits a tenir en compte a la fase de concurs, així com altres mèrits i circumstàncies
al·legades que hagin de ser valorades.
g. Fotocòpia dels certificats i títols acreditatius dels mèrits al·legats, tant personals com professionals.
h. Declaració responsable de complir totes i cadascuna de les condicions exigides en les bases d’aquesta
convocatòria,  sempre  referides  a  la  data  en  què  expira  el  termini  assenyalat  per  a  la  presentació
d’instàncies.
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6.3. Tota la documentació haurà de ser presentada de forma telemàtica. L’Ajuntament podrà requerir la
documentació original en cas de dubte per tal de garantir-ne la veracitat. En cas que es detecti falsedat en el
document la persona quedarà automàticament suspesa del procés.

6.4. Es computaran com a situacions assimilades al servei actiu, als efectes del còmput de serveis prestats,
els següents:

a. Les persones que hagin gaudit d’una excedència per cura de familiars d’acord amb l’article 89.4 del
TREBEP.
b. Les persones que hagin gaudit d’una excedència per raó de violència de gènere d’acord amb l’article
89.5 del TREBEP.
c. Les persones declarades en serveis especials d’acord amb l’article 87 del TREBEP.
d. El personal laboral declarat en excedència forçosa d’acord amb l’article 46.1 del TRET.

6.5. Amb la presentació de la sol·licitud, les persones aspirants:

a. Donen el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per
prendre part en aquesta convocatòria i per a la tramitació del procés selectiu, que seran incorporades al
fitxer de Recursos Humans, d’acord amb la normativa vigent.
b. Donen  el  seu  consentiment  a  rebre  per  via  electrònica  les  comunicacions  que  puguin  derivar-se
d’aquest procés.

6.6. Els aspirants, en el moment de la presentació de la instància per participar en el procés selectiu, hauran
de presentar en format digital, la fitxa d’autoavaluació amb els mèrits aportats així com la documentació
acreditativa corresponent. Només s’han de fer constar els mèrits obtinguts fins a l’últim dia del període de
presentació d’instàncies.

6.7. El currículum vitae i la vida laboral no substitueixen les funcions de la fitxa d’autoavaluació aportada a
l’Annex de les presents bases.

6.8.  Els  certificats  o  titulacions  hauran  d’acreditar  que  s’han  obtingut  com  a  molt  tard  en  la  data  de
presentació de sol·licituds.

6.9.  Les  persones  en  situació  de  discapacitat  seran  admeses  al  procés  de  selecció  sense  necessitat
d’acreditar  les  seves  condicions  psíquiques,  físiques  i  sensorials  abans  del  seu  començament,  sens
perjudici  que,  superat  el  procés  selectiu,  en  presentar  la  documentació  per  ser  nomenades,  hauran
d’acreditar, igual que la resta d’aspirants, la seva capacitat per desenvolupar les funcions i tasques dels llocs
que es convoquen.

Els aspirants amb discapacitat podran demanar en la sol·licitud de participació, l’adaptació o l’adequació de
temps i mitjans materials per a la realització de les proves i dels exercicis previstos en la convocatòria i el
motiu d’aquestes. Als efectes d’aquestes adaptacions es considerarà el que estableix l’article 7 del Decret
66/1999, de 9 de març, sobre l’accés a la funció pública de les persones amb discapacitat i dels equips de
valoració multiprofessional.

Els  aspirants  en  situació  de  discapacitat  que  sol·licitin  adaptacions,  hauran  de  presentar  un  dictamen
vinculant expedit per l’equip multiprofessional competent que determinarà, si fos el cas, l’adaptació del lloc o
llocs de treball sempre que aquesta no impliqui una modificació exorbitant en el context de l’organització o
sigui incompatible amb el desenvolupament de les funcions i tasques del lloc o llocs que es convoca.
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6.10. Un cop finalitzat el termini de presentació d’instàncies la Junta de Govern Local aprovarà, la llista
provisional de les persones aspirants admeses i excloses al procés selectiu, amb expressió de la causa
d’exclusió.  En  la  mateixa  resolució  s’indicarà  la  composició  del  tribunal  i  el  lloc,  la  data  i  l’hora  del
començament de les proves de coneixement d’idiomes, si s’escau.

6.11. Aquesta llista provisional es publicarà a l’e-tauler de l’Ajuntament. Malgrat això, en aplicació del que
preveu el segon paràgraf de l’art. 78 del Reglament del personal al servei de les entitats locals, es podrà
substituir aquesta publicació per una notificació a tots els interessats.

6.12. Un cop publicada la llista provisional es concedirà un termini de 5 dies hàbils per a la presentació
d’esmenes i reclamacions, per esmenar el defecte o adjuntar el document que sigui preceptiu. Si en aquest
termini no hi hagués reclamacions, al·legacions o esmenes la llista passaria a ser definitiva i es publicarà a
l’e-tauler de l’Ajuntament.

Setena. Tribunal qualificador
7.1. El tribunal qualificador s’ajustarà al que disposa l’article 60 del TREBEP i al Reglament de Personal al
servei de les entitats locals, aprovats pel Decret 214/1990. La seva composició serà estricament tècnica,
ajustada als principis d’imparcialitat i professionalitat, seguint en la mesura del possible els criteris de paritat
entre dones i homes.

7.2. El tribunal qualificador estarà constituït de la següent manera:

- President: un funcionari de carrera i/o personal laboral fix, personal de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.
- Dos vocals tècnics: funcionaris de carrera i/o personal laboral fix que podran ser o no personal del
mateix Ajuntament i que compliran en tot moment amb els requisits de professionalitat i imparcialitat.
- Secretari: un funcionari o personal laboral fix de l’Ajuntament, amb veu però sense vot.

Un dels vocals i el seu suplent ho serà a proposta de l’EAPC.

7.3. El tribunal no podrà constituir-se sense l’assistència d’almenys tres membres amb veu i vot, titulars o
suplents, ni podrà actuar sense la presència, com a mínim, del President i del Secretari. El Tribunal podrà
optar per reunir-se telemàticament sempre que es compleixin els requisits indicats a la base setena.

7.4.  El  tribunal pot  disposar la incorporació a les seves tasques d’assessors especialistes, els quals es
limitaran a l’exercici de les seves especialitats tècniques en base a les quals col·laboraran exclusivament
amb el tribunal. La seva funció se circumscriu a l’assessorament tècnic especialitzat, actuant amb veu però
sense vot. Els assessors hauran de guardar sigil i confidencialitat sobre les dades i assumptes sobre els
quals tinguin coneixement a conseqüència de la seva tasca assessora al tribunal.

7.5. L’abstenció i recusació dels i de les membres del tribunal s’ha d’ajustar al que preveuen els articles 23 i
24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

7.6.  El  tribunal  està  facultat  per  resoldre  els  dubtes  o  les  discrepàncies  que  s’originin  durant  el
desenvolupament del procés de selecció.

7.7. En cas d’empat, el vot del President serà de qualitat.

7.8.  El  tribunal  ordenarà  a  les  persones  aspirants  d’acord  amb  la  puntuació  declarada  en  la  fitxa
d’autoavaluació.
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7.9. Una vegada es disposi d’aquest llistat ordenat, el tribunal comprovarà les puntuacions de les persones
aspirants.  La  comprovació  es  realitzarà  respecte  dels  documents  aportats  i  esmentats  a  la  fitxa
d’autoavaluació i/o les dades aportades pel  Servei  de Recursos Humans de l’Ajuntament  respecte dels
serveis prestats en aquesta administració. En cas d’empat es verificarà la informació per poder desfer-los en
funció dels criteris fixats a la base 9.2 de les presents bases.

7.10. El tribunal podrà exigir que els aspirants mostrin els documents originals. En aquest cas, els aspirants
hauran d’aportar-los a l’Ajuntament  en el  termini  màxim de 5 dies des del  requeriment  que es  faci  als
aspirants.

7.11. El tribunal podrà decidir no comprovar la puntuació dels aspirants que, segons la puntuació que han fet
constar a la fitxa d’autoavaluació, no tenen opcions de poder ser seleccionats.

7.12. Una vegada realitzada la comprovació, el tribunal fixarà la llista provisional de puntuacions, ordenant
de major a menor les sol·licituds i indicant el resultat d’aplicar els criteris de desempat, quan hagi estat
necessari. En aquest llistat, les persones aspirants amb puntuació idèntica sortiran al mateix lloc.

7.13. El llistat es publicarà a l’e-Tauler de la seu electrònica de l’Ajuntament i no es farà cap notificació
personal als aspirants.

7.14. Les persones aspirants podran formular al·legacions en un termini de 5 dies hàbils a comptar des del
dia següent a la data de publicació de la llista i aportar els documents justificatius dels mèrits que s’hagin fet
constar  a la fitxa d’autoavaluació.  No podran incloure nous mèrits que no s’hagin fet  constar  a la fitxa
d’autoavaluació.

7.15.  El  tribunal  analitzarà  les  al·legacions,  les  resoldrà  justificadament,  fixarà  el  llistat  definitiu  de
puntuacions i farà la proposta de nomenament o contractació a l’òrgan competent. L’acta es publicarà a
l’e-Tauler de la seu electrònica de l’Ajuntament.

Vuitena. Procés selectiu
8.1. La forma de selecció serà la de concurs de mèrits, que es regirà segons els criteris generals establerts
a  l’acord  sobre  els  processos  d’estabilització  de  l’Ajuntament  de  la  Seu  d’Urgell  i  allò  disposat  a  les
Disposicions  Addicionals  6ª  i  8ª  de la  Llei  20/2021, de 28 de desembre,  de mesures  urgents  per  a  la
reducció de la temporalitat en l’ocupació pública.

8.2. Les persones aspirants que no acreditin un coneixement de català i castellà segons allò disposat a la
base 5ª hauran de realitzar les proves de coneixements de llengües que es detallen a continuació:

a. Prova de coneixements de català.
S’ajustarà a les disposicions del  Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del  coneixement del
català  i  l’aranès  en  els  processos  de  selecció  de  personal  i  de  provisió  de  llocs  de  treball  de  les
administracions públiques de Catalunya.
La prova de llengua catalana es qualificarà com a apte o no apte, essent, per tant, de caràcter eliminatori, i
el fet de no superar-la suposarà l’exclusió del procés selectiu.
Les  persones  aspirants  que  estiguin  en  possessió  del  certificat  acreditatiu  corresponent  o  els  seus
equivalents resten exempts de portar a terme aquesta prova.
b. Prova de coneixements de castellà.
Consistirà en la realització d’una prova en què es comprovarà que les persones aspirants posseeixen un
nivell  adient  de comprensió  i  expressió oral  i  escrita  d’aquesta llengua,  en tot  cas  ajustat  al  contingut
funcional del lloc de treball a desenvolupar.
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La prova de llengua castellana es qualificarà com a apte o no apte, essent, per tant, de caràcter eliminatori, i
el fet de no superar-la suposarà l’exclusió del procés selectiu.
Les  persones  aspirants  que  estiguin  en  possessió  del  certificat  acreditatiu  corresponent  o  els  seus
equivalents resten exempts de portar a terme aquesta prova.

8.3. L’acreditació i valoració dels mèrits es realitzarà d’acord amb els següents paràmetres:

a. El  límit  temporal  per  valorar  l’experiència  professional  serà  la  data  de  finalització  del  termini  de
presentació de sol·licituds de participació.
b. Només  es  valoraran  els  mèrits  citats  a  la  fitxa  d’autoavaluació  aportada  durant  el  període  de
presentació  d’instàncies  i  que es  pugui  verificar  amb la  documentació  acreditativa  presentada dins  del
mateix termini.
c. L’experiència professional es computa per mesos complets.
d. Els serveis prestats a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell  s’hauran d’acreditar mitjançant el certificat de
serveis prestats. El certificat no s’haurà d’aportar amb la instància i s’incorporarà d’ofici a la documentació
de cada aspirant, si aquest ho fa constar a la fitxa d’autoavaluació.
e. Els serveis prestats a d’altres Administracions públiques s’acreditaran mitjançant certificat de serveis
prestats amb el model de l’Annex I del Reial Decret 1461/82. No s’acceptaran els acreditats amb algun altre
model de certificat.
f. L’acreditació de la formació es realitzarà mitjançant  fotocòpia  dels  corresponents  títols  o certificats
emesos per les institucions formadores corresponents, que hauran d’incloure la identificació de la persona
titular, les hores de durada o crèdits equivalents, la temàtica, la data d’emissió, la indicació sobre si és un
certificat d’aprofitament o assistència, i l’organisme emissor.
g. Els mèrits obtinguts a l’estranger s’han d’acreditar mitjançant certificats traduïts oficialment a qualsevol
de les dues llengües oficials a Catalunya.

8.4. La puntuació del concurs de mèrits serà d’un màxim de 10 punts, que es distribuiran d’acord amb els
criteris següents:

8.4.1. Experiència professional.

L’experiència professional tindrà una valoració màxima de 6 punts, segons es detalla:

a. L’experiència  en  la  plaça  convocada  o  equivalent,  com a  funcionari  interí,  laboral  temporal,  o  en
adscripcions o assignacions temporals a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i/o a qualsevol ens públic que en
depèn es valorarà amb 0,10 punts per cada mes de serveis prestats.
b. L’experiència en altres llocs del mateix grup o subgrup de classificació, però no en la realització de
feines anàlogues, com a funcionari interí, laboral temporal, o en adscripcions o assignacions temporals a
l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i/o a qualsevol ens públic que en depèn es valorarà amb 0,0705 punts per
cada mes de serveis prestats per qualsevol tipus de vincle, administratiu o laboral.
c. L’experiència en llocs de treball  realitzant  tasques anàlogues a les de la plaça convocada, com a
funcionari interí  o laboral temporal, en altres administracions locals o en organismes o societats que en
depenguin es valorarà amb 0,033 punts per cada mes de serveis prestats.

8.4.1.2. Per a valorar l’experiència professional es seguiran els criteris següents:

a. Es comptabilitzarà com a mes un període ininterromput de 30 dies, independentment de la jornada de
treball, i no es tindran en compte les fraccions inferiors excepte quan s’apliquin els criteris de desempat.
b. En aquells casos de reducció de jornada per guarda legal o cura directa d’un familiar fins al segon grau
de consanguinitat o afinitat, aquests períodes es computaran com a jornada sencera, sempre que quedin
acreditats.
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8.4.2. Formació.

Els mèrits acadèmics es valoraran amb un màxim de 4 punts, seguint els criteris següents:

a. Titulacions. Es valorarà, en 1 punt, estar en possessió d’alguna de les titulacions següents:
i. Administració i Direcció d’Empreses (ADE)
ii. Dret
iii. Econòmiques
iv. Ciències polítiques
b. Altres graus universitaris, llicenciatures, diplomatures, màsters, postgraus que tinguin relació directa
amb  el  lloc  de  treball  a  ocupar,  diferents  de  la  titulació  que  dona  accés  a  la  plaça  convocada.  Les
puntuacions seran les següents:
o 0,75 punts per grau o equivalent
o 0,50 punts per màster o doctorat
o 0,40 punts per postgrau

No es valoraran postgraus que siguin primera part d’un mestratge si el mestratge s’ha valorat.

c. Es valoraran amb 0,08 punts per hora de formació acreditada:
i. Formacions relacionades amb el lloc de treball a ocupar.
ii. Formacions transversals, com per exemple en igualtat, organització o treball en equip, entre d’altres.
iii. Cursos relacionats amb el lloc de treball i les tasques a desenvolupar, sempre que siguin expedits per
l’administració  pública i/o empreses  privades,  i  sempre que aquests  cursos  hagin  estat  contractats  per
l’Ajuntament de la Seu d’Urgell o una altra administració.
No es valoraran els certificats on no s’especifiquin les hores de formació.
d. Nivell de català superior a l’exigit: s’atorgaran 0,25 punts per nivell.
e. Formació ACTIC: s’atorgaran 0,50 punts per nivell.

8.4.3. Altres mèrits.

Es valorarà amb 0,50 punts haver superat un concurs-oposició de la categoria convocada a l’Ajuntament de
la Seu d’Urgell sense haver obtingut plaça en propietat.

Novena. Llista de persones aprovades i presentació de documents
9.1. La puntuació definitiva del procés selectiu serà el resultat de la puntuació obtinguda en la valoració dels
mèrits.

9.2. En cas d’empat, l’ordre de les persones aspirants s’establirà seguint els següents criteris:

1. Segons l’experiència total acreditada:
a. Major experiència a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i a la plaça convocada.
b. Major experiència a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i en altres llocs de treball del mateix grup que el de
la plaça convocada.
c. Major experiència en altres entitats locals i a la plaça convocada.
2. Major  nombre  de  dies  d’experiència  professional  en  la  plaça  convocada  o  equivalent,  prestats  a
l’Ajuntament de la Seu d’Urgell o en qualsevol ens públic integrat d’aquest.
3. La persona aspirant de major edat.

9.3.  Un  cop  finalitzada  la  qualificació  de  les  persones  aspirants  es  publicarà  la  relació  de  persones
aprovades per ordre de puntuació final.
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9.4. L’aspirant que resulti seleccionat haurà de presentar davant de la Secretaria General de l’Ajuntament,
dins del termini de 20 dies naturals des de que es faci pública la proposta d’aspirant a la plaça objecte
d’aquesta  convocatòria  i  abans  del  seu  nomenament  com  a  funcionari  de  carrera,  el  certificat  mèdic
acreditatiu de complir  les condicions  físiques  o psíquiques  específiques  per  a l’exercici  de les funcions
pròpies del lloc de treball al que es fa referència així com original o còpia compulsada de tots els documents
requerits a la base cinquena d’aquesta convocatòria.

9.5. La resolució de nomenament o contractació contindrà també l’adscripció al lloc de treball que podrà
tenir caràcter provisional o definitiu, segons el nombre i les condicions de treball de les destinacions.

9.6.  Si  l’aspirant  seleccionat  no pren possessió o no aporta  la  referida documentació durant  el  termini
previst, es procedirà al nomenament del següent aspirant de la llista de puntuacions finals, respecte el qual
serà aplicable el mateix termini que a l’anterior; i així successivament per ordre de prelació d’acord amb les
puntuacions finals.

Desena. Període de pràctiques
10.1. Formarà part del procés selectiu la superació d’un període de pràctiques amb caràcter eliminatori, que
tindrà una durada de tres mesos.

10.2.  A la  finalització  del  període  de  pràctiques  s’emetrà  informe  d’avaluació  per  part  de  la  persona
responsable de fer el seguiment de la persona nomenada. La qualificació d’aquest període serà apte o no
apte. En cas dels aspirants declarats no aptes per resolució motivada de l’Alcaldia amb tràmit d’audiència
previ, perdran en conseqüència tots els drets al nomenament.

10.3. El període de pràctiques es suprimirà en el cas que la persona aspirant hagi ocupat durant un termini
superior  als  tres  mesos  com  a  període  de  pràctiques  una  plaça  equivalent  a  la  de  l’objecte  de  la
convocatòria i a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.

10.4. Durant el període de pràctiques el personal haurà d’assistir als cursos de formació que l’Ajuntament
pugui organitzar.

10.5. Els aspirants que hagin superat aquest període seran nomenats funcionaris de carrera. Els que no
l’hagin superat perdran tots els drets al nomenament.

Onzena. Creació i funcionament de la borsa de treball
11.1. Borsa de treball genèrica tindrà el funcionament que es descriu a continuació:

Les persones aspirants a les vacants convocades i que no obtinguin plaça passaran a formar part d’una
borsa de treball  de caràcter  extraordinari  per  ordre de puntuació.  Aquesta borsa funcionarà dins de la
jerarquia de borses i serà la que prevalgui per sobre del a resta de borses existents.

En cas d’empat entre els aspirants que s’incorporaran a la borsa, l’ordre s’establirà seguint els criteris de
desempat establerts en la base 9.2 de les presents bases.

11.2. Borsa de treball específica:

La finalitat d’aquesta borsa és excepcional, atenent l’esperit de la Llei 20/2021. Així, l’objecte de la borsa és
proveir aquelles places que han estat cobertes inicialment en propietat i respecte de les quals l’aspirant
seleccionat durant el  període de prova o mentre duri el  pla d’estabilització passi  a una situació que no
impliqui reserva de plaça. En aquest cas, l’Ajuntament podrà recórrer a la borsa de funcionaris de carrera
per tal de proveir la plaça que es generi com a conseqüència de la plaça que hagi tornat a quedar vacant.
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La borsa de treball creada a partir d’aquest procés selectiu serà vigent fins al dia 31 d’octubre de 2024.

Les persones aspirants que passin a formar part de la borsa de treball podran ser cridades per l’Ajuntament
d’acord amb l’ordre rigorós de qualificació per al seu nomenament d’acord amb allò disposat a l’article 10 del
TREBEP, sempre i quan es trobin disponibles i reuneixin la resta de requisits en la data prevista per a l’inici
de la interinitat, i procedeixi legalment conforme a la normativa vigent del moment.

11.3. La pertinència a la borsa de treball  no implica, per si mateixa, cap mena de dret al nomenament.
Únicament es garanteix que quan l’Ajuntament consideri necessària la cobertura urgent d’una plaça s’apliqui
el procediment establert en aquestes bases.

11.4 L’Ajuntament intentarà comunicar-se un màxim de tres vegades amb la persona aspirant mitjançant
mitjans telemàtics: trucada telefònica, videotrucada, correu electrònic, SMS, etc. Entre cada intent hauran de
passar com a mínim 3 hores.

Si la persona no respongués en un termini màxim de tres dies hàbils, aquesta passaria a ocupar el darrer
lloc de la borsa de treball i l’Ajuntament iniciaria les comunicacions amb el o la següent aspirant de la borsa.
Tots els intents de comunicació per part de l’Ajuntament quedaran registrats a l’expedient pertinent.

11.5. Si la persona cridada respongués a la comunicació iniciada per l’Ajuntament, aquest li atorgaria un
període màxim de dos dies hàbils per manifestar la seva conformitat o renúncia al nomenament.

11.6. La permanència de les persones a aquesta borsa resta supeditada a la disponibilitat per cobrir les
vacants que es presentin. S’exceptuen d’aquest supòsit les renúncies per causa justificada. Es consideren
causes justificades aquelles sobrevingudes i no voluntàries com malalties, part o compliment d’un deure
inexcusable  de  caràcter  públic  o  personal,  entre  d’altres.  Aquestes  situacions  s’hauran  de  justificar
documentalment.

11.7. Les persones que acumulin dues renúncies corresponents a dues ofertes de treball per alguna causa
diferent a les citades anteriorment, o siguin sancionades per la incoació d’un procediment disciplinari, seran
eliminades de la borsa.

11.8. Si el responsable del servei on s’adscrigui la persona integrant de la borsa prèviament nomenada emet
un informe negatiu, relatiu a la manca de capacitat manifestada per un rendiment insuficient que impedeixi
realitzar amb eficàcia les funcions atribuïdes al lloc de treball, en donarà trasllat a Recursos Humans, i
s’articularà  el  procediment  contradictori  corresponent,  el  qual  podrà comportar  l’expulsió  de la  persona
aspirant de la borsa, tot informant, si s’escau, la representació del personal.

Dotzena. Incompatibilitats
12.1. Serà aplicable a les persones proposades el règim d’incompatibilitat al sector públic, en compliment
dels quals en el moment del nomenament, hauran d’aportar una declaració de les activitats que realitza,
sol·licitant la compatibilitat en el seu cas, o exercir l’opció prevista a l’article 337 del Decret 214/90, de 30 de
juliol,  pel  qual  s’aprova el  Reglament  de Personal  al  servei  de les entitats  locals, així  com la resta de
disposicions aplicables.

12.2.  Pel  que  fa  a  la  determinació  i  adscripció  al  lloc  de  treball,  règim d’horari  i  jornada,  la  persona
nomenada s’atindrà als acords i resolucions que adoptin els òrgans corresponents de l’Ajuntament.

Tretzena. Incidències i recursos
13.1. Contra la convocatòria i les presents bases, que exhaureixen la via administrativa, es podrà interposar
per part de les persones interessades recurs potestatiu de reposició en el termini d’un mes davant el mateix
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òrgan que les hagi aprovat, d’acord amb l’article 123 de la Llei  39/2015, d’1 d’octubre, de procediment
administratiu  comú  de  les  administracions  públiques.  En  cas  de  no  interposar  el  recurs  potestatiu  de
reposició es podrà interposar directament recurs contenciós administratiu, segons l’article abans esmentat i
el 45 i següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa,
davant el Jutjat contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la publicació
al Butlletí Oficial de la Província de Lleida.

13.2. Els actes qualificats del tribunal qualificador podran ser recorreguts en alçada davant la presidència de
la corporació o de l’autoritat en qui hagi delegat en el termini d’un mes des que s’hagin publicat.

13.3. Els actes de tràmit del tribunal qualificador no podran ser objecte de recurs, sense perjudici que es
puguin interposar reclamacions quan es tracti d’esmenar possibles errors materials en la confecció de la
llista d’aprovats, errors en la transcripció de publicacions, errors aritmètics en les qualificacions o errors
observables a simple vista. Aquests errors també podran ser corregits d’ofici pel tribunal.

13.4. El Tribunal està facultat per resoldre els dubtes o discrepàncies que sorgeixin referents a aquestes
bases i al desenvolupament del procés selectiu, i per prendre els acords necessaris pel seu bon ordre i
desenvolupament.

13.5. En allò no previst en aquestes bases serà d’aplicació el que disposen la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim
local que va ser aprovat per Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, el Reial Decret Legislatiu 5/2015,
de 30 d’octubre, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, el Text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya que va ser aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril,  el  Reglament  de  personal  al  servei  de  les  entitats  locals  que  va  ser  aprovat  per  decret  de  la
Generalitat  de  Catalunya  214/1990,  de  30  de  juliol,  la  Llei  39/2015,  de  1  d’octubre,  de  procediment
administratiu comú de les Administracions Públiques, i la resta de les disposicions vigents en la matèria.

Catorzena. Clàusula de protecció de dades de caràcter general
14.1. L’Ajuntament de la Seu d’Urgell  tractarà les dades personals de les persones sol·licitants i  de les
persones seleccionades en aquest  procés selectiu,  amb la finalitat  de gestionar  la seva sol·licitud i  les
actuacions objecte d’aquesta convocatòria, i es sotmet a les obligacions previstes en el Reglament europeu
2016/679, de 27 d’abril, General de Protecció de Dades (RGPD) i la seva adaptació a l’ordenament jurídic
espanyol a través de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia
dels drets digitals, i la resta de normativa complementària. En concret es preveu el tractament de dades de
contacte i acadèmics de les persones que participen en l’execució i seguiment dels objectius establerts en
aquestes bases.

14.2. L’Ajuntament de la Seu d’Urgell realitzarà les tasques necessàries perquè s’acompleixin els principis i
deures establerts en la normativa vigent  sobre la matèria, per garantir  que no hi  ha risc per als drets i
llibertats dels sol·licitants i dels seleccionats. Aquestes actuacions han d’incloure especialment la garantia de
transparència, en compliment dels articles 13 i 14 del RGPD, amb la informació detallada per la corporació.

14.3.  Per  a  qualsevol  consulta  o  queixa  relacionades  amb  el  tractament  de  les  dades  personals,  els
sol·licitants  tenen el  dret de contactar  amb el  delegat de protecció de dades a través de la bústia que
l’Ajuntament de la Seu d’Urgell posa a la seva disposició: dpd@aj-laseu.cat

14.4. Les dades que les persones seleccionades han facilitat, un cop finalitzat el motiu que n’ha originat la
recollida, es conserven seguint les instruccions de gestió documental i d’arxiu de l’Ajuntament. Les dades
que les persones sol·licitants han facilitat es conserven durant un màxim de 3 anys a partir de la presentació
de la sol·licitud.
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14.5.  Les persones aspirants  i  les persones seleccionades poden exercir  els  drets d’accés, rectificació,
supressió, limitació, portabilitat o oposició al tractament de les seves dades, en els termes previstos a la
legislació vigent, a través de la seu electrònica de l’Ajuntament.

14.6. Les persones seleccionades tenen l’obligació de respectar la confidencialitat de tota la informació i les
dades de caràcter personal que, per qualsevol mitjà, els arribin com a conseqüència de la seva estada a
l’Ajuntament, i no desvelar-les ni reproduir-les de cap manera a fora de l’Ajuntament. Les dades esmentades
poden referir-se tant a empleats públics, com a usuaris o ciutadans i, en general, a totes aquelles terceres
persones que de forma directa o indirecta es posin en contacte amb l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.

14.7. Les persones seleccionades tenen l’obligació de complir amb les polítiques de seguretat, protecció de
dades i ús dels sistemes d’informació vigents a l’Ajuntament, així com qualsevol instrucció que, en aquest
sentit, se’ls faciliti. A més, han de respectar la confidencialitat de qualsevol fet que hagin observat o que el
personal de l’Ajuntament els hagi fet arribar en relació amb el servei o el personal esmentat.

ANNEX
Fitxa d’autoavaluació de mèrits (l’autobaremació té la consideració de declaració responsable. La falsedat
en les dades d’autobaremació determina l’exclusió del procés i la consideració de no haver-hi participat, a
més de les actuacions legals que derivin de la falsedat en les dades) *

1. Dades personals

Nom i cognoms DNI

2. Dades de la plaça objecte de la convocatòria

Identificació de la plaça

Denominació: Tècnic Administració General

Escala: Administració General

Subescala: Tècnica

Grup: A1

Naturalesa: Funcionarial

3. Experiència professional

NÚM. DE MESOS

Mesos  de  servei  o  de  treball  prestat  en  la  plaça  objecte  de  la
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convocatòria o equivalent, com a funcionari interí, laboral temporal, o en
adscripcions o assignacions temporals a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell
i/o a qualsevol ens públic que en depèn.

Mesos de servei o de treball prestat en altres llocs de treball en el mateix
grup  o  subgrup  de  classificació,  però  no  en  l’exercici  de  funcions
anàlogues, com a funcionari interí, laboral temporal, o en adscripcions o
assignacions temporals a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i/o a qualsevol
ens públic que en depèn.

Mesos  de  servei  o  de  treball  prestat  en  la  realització  de  tasques
anàlogues a les de la plaça convocada, com a funcionari interí o laboral
temporal,  en  qualsevol  altra  administració  local  o  en  organismes  o
societats que depenguin d’aquesta.

4. Formació
4.1 Titulacions. Es valorarà, en 1 punt, estar en possessió d’alguna de les titulacions següents:

Formació reglada Sí / No

Administració i Direcció d’Empreses (ADE) 

Dret

Econòmiques

Ciències polítiques

4.2 Es valorarà aquella formació reglada que tingui relació directa amb el lloc de treball a ocupar, diferent de
les puntuades en l’apartat 4.1:

Formació reglada Sí / No

Titulació de Grau o equivalent 

Titulació de màster o doctorat

Titulació de postgrau

Altres equivalents:

Formació no reglada
NOM DE L’ACCIÓ FORMATIVA HORES ORGANISME FORMADOR (CAL INDICAR EL

Administració Local 261



  Número 245

Butlletí Oficial de la Província de Lleida Divendres, 23 de desembre de 2022

RÈGIM JURÍDIC DE L’ORGANISME)

Coneixements de català Sí / No

Certificat de nivell superior de català

Formació ACTIC Sí / No

Nivell 1 – Certificat bàsic ACTIC

Nivell 2 – Certificat mitjà ACTIC

Nivell 3 – Certificat avançat ACTIC

5. Altres mèrits

Sí / No

Ha superat un procés selectiu de concurs-oposició per a l’accés a una
plaça de la categoria de la plaça objecte de al convocatòria sense haver
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obtingut plaça en propietat?

Bases reguladores del procés selectiu de tres places d’operari de la brigada de jardineria, mitjançant el
sistema de concurs, corresponents a l’oferta pública d’estabilització de l’ocupació temporal de l’ajuntament
de la Seu d’Urgell.

Primera. Objecte i justificació

L’objecte  d’aquestes  bases  és  regular  la  selecció,  mitjançant  convocatòria pública i  amb el  sistema de
concurs de mèrits, de tres places d’operari de la brigada de jardineria, classificada a la plantilla de personal
de l’Ajuntament de La Seu d’Urgell, subgrup E, en règim laboral.

Aquestes places es troben subjectes al procés excepcional d’estabilització regulat per la Llei 20/2021, de 28
de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat i resten regides per les presents
bases, corresponents a l’oferta d’estabilització de l’ocupació temporal de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell,
aprovades  per  l’Alcaldia  núm.  368/2022  en  data  24.05.2022,  publicades  al  BOP  de  Lleida  en  data
30.05.2022 i al DOGC en data 27.05.2022.

Segona. Normativa aplicable
L’Acord de condicions generals que regeix aquesta convocatòria va ser aprovat per la Junta de Govern
Local del dia 07.11.2022 i publicat al BOP el dia 15.11.2022

Aquesta convocatòria es regeix per allò disposat a la normativa vigent en matèria de Funció Pública. En
concret, al Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de l’Estatut bàsic
de l’empleat públic, al Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei
de les entitats locals, al 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, a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local
i al Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del coneixement del català i l’aranès en els processos
de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya.

Tercera. Principis rectors
L’Ajuntament  de La Seu d’Urgell  garanteix que tots  els  processos  de selecció es regiran pels  principis
constitucionals d’igualtat, mèrit i capacitat, així com els de:

a) Publicitat i convocatòria de les bases.
b) Transparència.
c) Imparcialitat i professionalitat dels membres del tribunal.
d) Independència i discrecionalitat tècnica en l’actuació del tribunal.
e) Adequació entre el contingut dels processos selectius i les funcions o tasques a desenvolupar.
f) Agilitat, sense perjudici de l’objectivitat, en els processos de selecció.

Quarta. Característiques de la plaça
Les característiques de la plaça objecte de la convocatòria són les següents:

 Nombre de places: 3
 Codi convocatòria: S.202.04, S.202.05 i S.202.06
 Règim: laboral fix.
 Denominació: Operari de la brigada de jardineria.
 Grup: E.
 Jornada: completa
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 Funcions generals:
- Realitzar tasques relatives al manteniment de parcs i jardins tals com desbrossar, garbellar, fermar,
segar, llaurar, plantar, regar, netejar, aportar i estendre sauló, etc.
- Fer  servir  les  eines  manuals  i  mecàniques que requereixen les  tasques a què es  refereix  el  punt
anterior, així com tenir cura del seu estat de conservació.
- Tenir cura de les eines al seu càrrec.
- Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament els mitjans i equips de
protecció posats a la seva disposició, d’acord amb els procediments establerts i  la normativa vigent  en
matèria de prevenció de riscos laborals.
- Tractament correcte de la gestió dels residus generats en l’activitat.
- Detectar i comunicar les anomalies en els elements dels espais públics (bancs, jocs infantils, fonts...).
- Conduir  els  vehicles  transportant  el  material  necessari  i  conduir  altra  maquinaria  especifica  per  la
realització de les tasques.
- Donar suport general a les tasques dels Oficials de jardineria.
- 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
- I, en general, altres de caràcter similar que li siguin atribuïdes

Les funcions  no són determinants  i  excloents,  per  la qual  cosa es  considera qualsevol  altra funció de
caràcter similar que li sigui atribuïda.

Cinquena. Requisits dels aspirants
Per poder prendre part en el procés les persones aspirants hauran de complir, en la data de finalització del
termini  de  presentació  de  sol·licituds,  i  durant  el  desenvolupament  del  procés  selectiu,  els  següents
requisits:

a) Tenir la nacionalitat espanyola o trobar-se en algun dels supòsits previstos a l’article 57 del TREBEP.
Independentment de la seva nacionalitat, també podran ser admesos en aquesta convocatòria els cònjuges
dels espanyols i espanyoles i dels nacionals d’altres estats membres si no estan separats de dret. Així com
els i les descendents dels i de les cònjuges dels espanyols i espanyoles i dels nacionals d’altres estats
membres de la Unió Europea, sempre que els cònjuges no estiguin separats de dret, si són menors de 21
anys o dependents.
Les  persones  aspirants  amb  nacionalitat  diferent  a  l’espanyola  hauran  de  demostrar  els  coneixements
suficients de castellà i català i es podrà exigir la superació de proves amb aquesta finalitat.
b) Tenir la capacitat funcional per al desenvolupament de les funcions corresponents.
c) Haver complert els 16 anys i no excedir l’edat màxima de jubilació o la que s’estableixi a les bases
específiques de la convocatòria, si fos el cas, d’acord amb la normativa específica d’aplicació.
d) No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de les Administracions Públiques o
òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats Autònomes, ni trobar-se en situació d’inhabilitació
absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial o per exercir funcions similars a
les que es desenvolupaven.
En el  cas de pertànyer a un altre estat, no trobar-se inhabilitats o en situació equivalent ni  haver estat
sotmesos a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu estat i en els mateixos termes, l’accés
a l’ocupació pública.
e) De conformitat amb la Disposició Addicional 7a de la llei 7/2007, de 12 d’abril, que aprova l’Estatut
Bàsic de l’empleat públic, no s’exigeix estar en possessió de cap de les titulacions previstes en el sistema
educatiu.
En  el  cas  de  titulacions  expedides  a  l’estranger,  cal  aportar  l’homologació  corresponent  del  Ministeri
d’Educació, Cultura i Esports.
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Si el títol procedeix d’un estat membre de la Unió Europea, s’ha de presentar el certificat acreditatiu del
reconeixement o d l’homologació del títol equivalent, de conformitat amb la Directiva 89/48/CEE, de 21 de
desembre de 1988, el Reial Decret 1837/2008 i altres normes de transposició i desplegament.
f) No tenir la condició de personal laboral fix en el mateix cos, escala o especialitat, en la mateixa escala,
subescala, classe o categoria de l’administració a que s’opta.
g) Acreditar coneixements de català equivalents al nivell A2 del marc europeu comú de referència (MECR)
segons estableix el Decret 161/2002, d’11 de juny.
Els aspirants que no acreditin estar en possessió del certificat de coneixements de llengua catalana del
nivell de suficiència de català A2 de la Secretaria de Política Lingüística o equivalent hauran de realitzar una
prova de coneixements amb contingut anàleg.
Sempre que sigui possible, la prova la farà una persona tècnica del Consorci de Normalització Lingüística.
Aquesta persona assistirà al tribunal amb veu i sense vot. Aquesta té caràcter obligatori i eliminatori i es
qualificarà d’apte o no apte. Les persones aspirants que no superin la prova de català quedaran exclosos de
la convocatòria.
Quedaran exemptes de fer la prova aquelles persones candidates que, en algun procés de selecció per a
l’accés a la condició de personal funcionari o laboral, en qualsevol Administració o entitat del sector públic
institucional, ja hagin superat una prova de coneixements de català de nivell equivalent o superior.
h) Acreditar coneixements superiors de castellà tant en l’expressió oral com en l’escrita.
Les  persones  aspirants  admeses  en  el  procés  selectiu  que  no  tinguin  la  nacionalitat  espanyola  han
d’acreditar uns coneixements superiors de la llengua castellana.
L’aspirant que no pugui acreditar documentalment que posseeix el nivell requerit s’haurà de sotmetre a les
proves de coneixements de castellà previstes a les presents bases. Quedaran exemptes de la realització de
l’exercici de llengua castellana les persones aspirants que n’acreditin el coneixement superior mitjançant
alguna de les tres opcions següents:
- Haver cursat la primària, la secundaria i el batxillerat, si s’escau, a Espanya.
- Diploma d’espanyol  d’acord amb el  RDL 1137/2002, de 31 d’octubre,  o equivalent,  o certificat  que
acrediti haver superat totes les proves requerides per a l’obtenció del mateix.
- Certificat d’aptitud en espanyol per a persones estrangeres expedit per escoles oficials d’idiomes.
i) No patir cap malaltia ni cap limitació física o psíquica que impedeixi el desenvolupament normal de les
funcions corresponents a la plaça convocada.

Sisena. Presentació de sol·licituds i llista d’admesos i exclosos
6.1. Les persones interessades en prendre part en el procediment hauran de presentar una instància en la
qual hauran de fer constar que coneixen i accepten aquestes bases i reconeixen totes i cadascuna de les
condicions exigides.

Les  instàncies  hauran  de  presentar-se  per  la  seu  electrònica  de  l’Ajuntament  de  la  Seu  d’Urgell
(www.laseu.cat) i es podran presentar únicament de forma telemàtica a la seu electrònica de l’Ajuntament.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals, per aquesta convocatòria els terminis seran
del dia 1.04.2024 al 20.04.2024, ambdós inclosos. L’Ajuntament no acceptarà instàncies presentades abans
de la data d’inici ni després de la data final.

Les bases i la convocatòria es publicaran íntegrament en el BOP i DOGC. Els restants i successius anuncis
d’aquesta convocatòria es faran públics únicament en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.

6.2. A la instància s’adjuntarà:

a. Fotocòpia  del  Document  Nacional  d’Identitat  o  del  document  equivalent  dels  altres  països,  o  el
consentiment de la persona aspirant per tal que l’Ajuntament pugui comprovar que les dades que la persona
manifesta s’ajusten a la realitat.
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b. Fotocòpia de la titulació d’accés requerida.
c. Currículum vitae en el qual s’incloguin les dades personals i de contacte.
d. Fotocòpia del document acreditatiu dels coneixements de nivell de català.
e. Fotocòpia del document acreditatiu dels coneixements de nivell de castellà.
f. Llistat ordenat de mèrits a tenir en compte a la fase de concurs, així com altres mèrits i circumstàncies
al·legades que hagin de ser valorades.
g. Fotocòpia dels certificats i títols acreditatius dels mèrits al·legats, tant personals com professionals.
h. Declaració responsable de complir totes i cadascuna de les condicions exigides en les bases d’aquesta
convocatòria,  sempre  referides  a  la  data  en  què  expira  el  termini  assenyalat  per  a  la  presentació
d’instàncies.

6.3. Tota la documentació haurà de ser presentada de forma telemàtica. L’Ajuntament podrà requerir la
documentació original en cas de dubte per tal de garantir-ne la veracitat. En cas que es detecti falsedat en el
document la persona quedarà automàticament suspesa del procés.

6.4. Es computaran com a situacions assimilades al servei actiu, als efectes del còmput de serveis prestats,
els següents:

a. Les persones que hagin gaudit d’una excedència per cura de familiars d’acord amb l’article 89.4 del
TREBEP.
b. Les persones que hagin gaudit d’una excedència per raó de violència de gènere d’acord amb l’article
89.5 del TREBEP.
c. Les persones declarades en serveis especials d’acord amb l’article 87 del TREBEP.
d. El personal laboral declarat en excedència forçosa d’acord amb l’article 46.1 del TRET.

6.5. Amb la presentació de la sol·licitud, les persones aspirants:

a. Donen el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per
prendre part en aquesta convocatòria i per a la tramitació del procés selectiu, que seran incorporades al
fitxer de Recursos Humans, d’acord amb la normativa vigent.
b. Donen  el  seu  consentiment  a  rebre  per  via  electrònica  les  comunicacions  que  puguin  derivar-se
d’aquest procés.

6.6. Els aspirants, en el moment de la presentació de la instància per participar en el procés selectiu, hauran
de presentar en format digital, la fitxa d’autoavaluació amb els mèrits aportats així com la documentació
acreditativa corresponent. Només s’han de fer constar els mèrits obtinguts fins a l’últim dia del període de
presentació d’instàncies.

6.7. El currículum vitae i la vida laboral no substitueixen les funcions de la fitxa d’autoavaluació aportada a
l’Annex de les presents bases.

6.8.  Els  certificats  o  titulacions  hauran  d’acreditar  que  s’han  obtingut  com  a  molt  tard  en  la  data  de
presentació de sol·licituds.

6.9.  Les  persones  en  situació  de  discapacitat  seran  admeses  al  procés  de  selecció  sense  necessitat
d’acreditar  les  seves  condicions  psíquiques,  físiques  i  sensorials  abans  del  seu  començament,  sens
perjudici  que,  superat  el  procés  selectiu,  en  presentar  la  documentació  per  ser  nomenades,  hauran
d’acreditar, igual que la resta d’aspirants, la seva capacitat per desenvolupar les funcions i tasques dels llocs
que es convoquen.
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Els aspirants amb discapacitat podran demanar en la sol·licitud de participació, l’adaptació o l’adequació de
temps i mitjans materials per a la realització de les proves i dels exercicis previstos en la convocatòria i el
motiu d’aquestes. Als efectes d’aquestes adaptacions es considerarà el que estableix l’article 7 del Decret
66/1999, de 9 de març, sobre l’accés a la funció pública de les persones amb discapacitat i dels equips de
valoració multiprofessional.

Els  aspirants  en  situació  de  discapacitat  que  sol·licitin  adaptacions,  hauran  de  presentar  un  dictamen
vinculant expedit per l’equip multiprofessional competent que determinarà, si fos el cas, l’adaptació del lloc o
llocs de treball sempre que aquesta no impliqui una modificació exorbitant en el context de l’organització o
sigui incompatible amb el desenvolupament de les funcions i tasques del lloc o llocs que es convoca.

6.10. Un cop finalitzat el termini de presentació d’instàncies la Junta de Govern Local aprovarà, la llista
provisional de les persones aspirants admeses i excloses al procés selectiu, amb expressió de la causa
d’exclusió.  En  la  mateixa  resolució  s’indicarà  la  composició  del  tribunal  i  el  lloc,  la  data  i  l’hora  del
començament de les proves de coneixement d’idiomes, si s’escau.

6.11. Aquesta llista provisional es publicarà a l’e-tauler de l’Ajuntament. Malgrat això, en aplicació del que
preveu el segon paràgraf de l’art. 78 del Reglament del personal al servei de les entitats locals, es podrà
substituir aquesta publicació per una notificació a tots els interessats.

6.12. Un cop publicada la llista provisional es concedirà un termini de 5 dies hàbils per a la presentació
d’esmenes i reclamacions, per esmenar el defecte o adjuntar el document que sigui preceptiu. Si en aquest
termini no hi hagués reclamacions, al·legacions o esmenes la llista passaria a ser definitiva i es publicarà a
l’e-tauler de l’Ajuntament.

Setena. Tribunal qualificador
7.1. El tribunal qualificador s’ajustarà al que disposa l’article 60 del TREBEP i al Reglament de Personal al
servei de les entitats locals, aprovats pel Decret 214/1990. La seva composició serà estricament tècnica,
ajustada als principis d’imparcialitat i professionalitat, seguint en la mesura del possible els criteris de paritat
entre dones i homes.

7.2. El tribunal qualificador estarà constituït de la següent manera:

- President: un funcionari de carrera i/o personal laboral fix, personal de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.
- Dos vocals tècnics: funcionaris de carrera i/o personal laborals fix que podran ser o no personal del
mateix Ajuntament i que compliran en tot moment amb els requisits de professionalitat i imparcialitat.
- Secretari: un funcionari o personal laboral de l’Ajuntament, amb veu però sense vot.

Un dels vocals i el seu suplent ho serà a proposta de l’EAPC.

7.3. El tribunal no podrà constituir-se sense l’assistència d’almenys tres membres amb veu i vot, titulars o
suplents, ni podrà actuar sense la presència, com a mínim, del President i del Secretari. El Tribunal podrà
optar per reunir-se telemàticament sempre que es compleixin els requisits indicats a la base setena.

7.4.  El  tribunal pot  disposar la incorporació a les seves tasques d’assessors especialistes, els quals es
limitaran a l’exercici de les seves especialitats tècniques en base a les quals col·laboraran exclusivament
amb el tribunal. La seva funció se circumscriu a l’assessorament tècnic especialitzat, actuant amb veu però
sense vot. Els assessors hauran de guardar sigil i confidencialitat sobre les dades i assumptes sobre els
quals tinguin coneixement a conseqüència de la seva tasca assessora al tribunal.
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7.5. L’abstenció i recusació dels i de les membres del tribunal s’ha d’ajustar al que preveuen els articles 23 i
24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

7.6.  El  tribunal  està  facultat  per  resoldre  els  dubtes  o  les  discrepàncies  que  s’originin  durant  el
desenvolupament del procés de selecció.

7.7. En cas d’empat, el vot del President serà de qualitat.

7.8.  El  tribunal  ordenarà  a  les  persones  aspirants  d’acord  amb  la  puntuació  declarada  en  la  fitxa
d’autoavaluació.

7.9. Una vegada es disposi d’aquest llistat ordenat, el tribunal comprovarà les puntuacions de les persones
aspirants.  La  comprovació  es  realitzarà  respecte  dels  documents  aportats  i  esmentats  a  la  fitxa
d’autoavaluació i/o les dades aportades pel  Servei  de Recursos Humans de l’Ajuntament  respecte dels
serveis prestats en aquesta administració. En cas d’empat es verificarà la informació per poder desfer-los en
funció dels criteris fixats a la base 9.2 de les presents bases.

7.10. El tribunal podrà exigir que els aspirants mostrin els documents originals. En aquest cas, els aspirants
hauran d’aportar-los a l’Ajuntament  en el  termini  màxim de 5 dies des del  requeriment  que es  faci  als
aspirants.

7.11. El tribunal podrà decidir no comprovar la puntuació dels aspirants que, segons la puntuació que han fet
constar a la fitxa d’autoavaluació, no tenen opcions de poder ser seleccionats.

7.12. Una vegada realitzada la comprovació, el tribunal fixarà la llista provisional de puntuacions, ordenant
de major a menor les sol·licituds i indicant el resultat d’aplicar els criteris de desempat, quan hagi estat
necessari. En aquest llistat, les persones aspirants amb puntuació idèntica sortiran al mateix lloc.

7.13. El llistat es publicarà a l’e-Tauler de la seu electrònica de l’Ajuntament i no es farà cap notificació
personal als aspirants.

7.14. Les persones aspirants podran formular al·legacions en un termini de 5 dies hàbils a comptar des del
dia següent a la data de publicació de la llista i aportar els documents justificatius dels mèrits que s’hagin fet
constar  a la fitxa d’autoavaluació.  No podran incloure nous mèrits que no s’hagin fet  constar  a la fitxa
d’autoavaluació.

7.15.  El  tribunal  analitzarà  les  al·legacions,  les  resoldrà  justificadament,  fixarà  el  llistat  definitiu  de
puntuacions i farà la proposta de nomenament o contractació a l’òrgan competent. L’acta es publicarà a
l’e-Tauler de la seu electrònica de l’Ajuntament.

Vuitena. Procés selectiu
8.1. La forma de selecció serà la de concurs de mèrits, que es regirà segons els criteris generals establerts
a  l’acord  sobre  els  processos  d’estabilització  de  l’Ajuntament  de  la  Seu  d’Urgell  i  allò  disposat  a  les
Disposicions  Addicionals  6ª  i  8ª  de la  Llei  20/2021, de 28 de desembre,  de mesures  urgents  per  a  la
reducció de la temporalitat en l’ocupació pública.

8.2. Les persones aspirants que no acreditin un coneixement de català i castellà segons allò disposat a la
base 5ª hauran de realitzar les proves de coneixements de llengües que es detallen a continuació:

a. Prova de coneixements de català.
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S’ajustarà a les disposicions del  Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del  coneixement del
català  i  l’aranès  en  els  processos  de  selecció  de  personal  i  de  provisió  de  llocs  de  treball  de  les
administracions públiques de Catalunya.
La prova de llengua catalana es qualificarà com a apte o no apte, essent, per tant, de caràcter eliminatori, i
el fet de no superar-la suposarà l’exclusió del procés selectiu.
Les  persones  aspirants  que  estiguin  en  possessió  del  certificat  acreditatiu  corresponent  o  els  seus
equivalents resten exempts de portar a terme aquesta prova.
b. Prova de coneixements de castellà.
Consistirà en la realització d’una prova en què es comprovarà que les persones aspirants posseeixen un
nivell  adient  de comprensió  i  expressió oral  i  escrita  d’aquesta llengua,  en tot  cas  ajustat  al  contingut
funcional del lloc de treball a desenvolupar.
La prova de llengua castellana es qualificarà com a apte o no apte, essent, per tant, de caràcter eliminatori, i
el fet de no superar-la suposarà l’exclusió del procés selectiu.
Les  persones  aspirants  que  estiguin  en  possessió  del  certificat  acreditatiu  corresponent  o  els  seus
equivalents resten exempts de portar a terme aquesta prova.

8.3. L’acreditació i valoració dels mèrits es realitzarà d’acord amb els següents paràmetres:

a. El  límit  temporal  per  valorar  l’experiència  professional  serà  la  data  de  finalització  del  termini  de
presentació de sol·licituds de participació.
b. Només  es  valoraran  els  mèrits  citats  a  la  fitxa  d’autoavaluació  aportada  durant  el  període  de
presentació  d’instàncies  i  que es  pugui  verificar  amb la  documentació  acreditativa  presentada dins  del
mateix termini.
c. L’experiència professional es computa per mesos complets.
d. Els serveis prestats a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell  s’hauran d’acreditar mitjançant el certificat de
serveis prestats. El certificat no s’haurà d’aportar amb la instància i s’incorporarà d’ofici a la documentació
de cada aspirant, si aquest ho fa constar a la fitxa d’autoavaluació.
e. Els serveis prestats a d’altres Administracions públiques s’acreditaran mitjançant certificat de serveis
prestats amb el model de l’Annex I del Reial Decret 1461/82. No s’acceptaran els acreditats amb algun altre
model de certificat.
f. L’acreditació de la formació es realitzarà mitjançant  fotocòpia  dels  corresponents  títols  o certificats
emesos per les institucions formadores corresponents, que hauran d’incloure la identificació de la persona
titular, les hores de durada o crèdits equivalents, la temàtica, la data d’emissió, la indicació sobre si és un
certificat d’aprofitament o assistència, i l’organisme emissor.
g. Els mèrits obtinguts a l’estranger s’han d’acreditar mitjançant certificats traduïts oficialment a qualsevol
de les dues llengües oficials a Catalunya.

8.4. La puntuació del concurs de mèrits serà d’un màxim de 10 punts, que es distribuiran d’acord amb els
criteris següents:

8.4.1. Experiència professional.

L’experiència professional tindrà una valoració màxima de 6 punts, segons es detalla:

a. L’experiència  en  la  plaça  convocada  o  equivalent,  com a  funcionari  interí,  laboral  temporal,  o  en
adscripcions o assignacions temporals a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i/o a qualsevol ens públic que en
depèn es valorarà amb 0,10 punts per cada mes de serveis prestats.
b. L’experiència en altres llocs del mateix grup o subgrup de classificació, però no en la realització de
feines anàlogues, com a funcionari interí, laboral temporal, o en adscripcions o assignacions temporals a
l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i/o a qualsevol ens públic que en depèn es valorarà amb 0,0705 punts per
cada mes de serveis prestats.
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c. L’experiència en llocs de treball  realitzant  tasques anàlogues a les de la plaça convocada, com a
funcionari interí  o laboral temporal, en altres administracions locals o en organismes o societats que en
depenguin es valorarà amb 0,033 punts per cada mes de serveis prestats.

8.4.1.2. Per a valorar l’experiència professional es seguiran els criteris següents:

a. Es comptabilitzarà com a mes un període ininterromput de 30 dies, independentment de la jornada de
treball, i no es tindran en compte les fraccions inferiors excepte quan s’apliquin els criteris de desempat.
b. En aquells casos de reducció de jornada per guarda legal o cura directa d’un familiar fins al segon grau
de consanguinitat o afinitat, aquests períodes es computaran com a jornada sencera, sempre que quedin
acreditats.

8.4.2. Formació.

Els mèrits acadèmics es valoraran amb un màxim de 4 punts, seguint els criteris següents:

a. Es valoraran tots els cursos i  altres formacions reglades i  no reglades per  0,08 punts per  hora de
formació acreditada.
b. Certificats de cursos i altres formacions reglades i no reglades on s’especifiquin les hores de formació.
c. Es valorarà tenir un nivell de català superior a l’exigit. S’atorgaran 0,25 punts per nivell.
d. Es valorarà tenir l’ACTIC a raó de 0,50 punts per cada nivell.

8.4.3. Altres mèrits.

Es valorarà amb 0,50 punts haver superat un concurs-oposició de la categoria convocada a l’Ajuntament de
la Seu d’Urgell sense haver obtingut plaça en propietat.

Novena. Llista de persones aprovades i presentació de documents
9.1. La puntuació definitiva del procés selectiu serà el resultat de la puntuació obtinguda en la valoració dels
mèrits.

9.2. En cas d’empat, l’ordre de les persones aspirants s’establirà seguint els següents criteris:

1. Segons l’experiència total acreditada:
a. Major experiència a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i a la plaça convocada.
b. Major experiència a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i en altres llocs de treball del mateix grup que el de
la plaça convocada.
c. Major experiència en altres entitats locals i a la plaça convocada.
2. Major  nombre  de  dies  d’experiència  professional  en  la  plaça  convocada  o  equivalent,  prestats  a
l’Ajuntament de la Seu d’Urgell o en qualsevol ens públic integrat d’aquest.
3. La persona aspirant de major edat.

9.3.  Un  cop  finalitzada  la  qualificació  de  les  persones  aspirants  es  publicarà  la  relació  de  persones
aprovades per ordre de puntuació final.

9.4. L’aspirant que resulti seleccionat haurà de presentar davant de la Secretaria General de l’Ajuntament,
dins del termini de 20 dies naturals des de que es faci pública la proposta d’aspirant a la plaça objecte
d’aquesta convocatòria i abans de ser contractat com a laboral fix, el certificat mèdic acreditatiu de complir
les condicions físiques o psíquiques específiques per a l’exercici de les funcions pròpies del lloc de treball al
que es  fa  referència  així  com original  o  còpia  compulsada  de tots  els  documents  requerits  a  la  base
cinquena d’aquesta convocatòria.
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9.5. Si l’aspirant seleccionat no signa el contracte o no aporta la referida documentació durant el termini
previst, es procedirà al nomenament del següent aspirant de la llista de puntuacions finals, respecte el qual
serà aplicable el mateix termini que a l’anterior; i així successivament per ordre de prelació d’acord amb les
puntuacions finals.

Desena. Període de pràctiques
10.1. Formarà part del procés selectiu la superació d’un període de pràctiques amb caràcter eliminatori, que
tindrà la durada prevista en l’Estatut dels Treballadors.

10.2.  A la  finalització  del  període  de  pràctiques  s’emetrà  informe  d’avaluació  per  part  de  la  persona
responsable de fer el seguiment de la persona nomenada. La qualificació d’aquest període serà apte o no
apte. En cas dels aspirants declarats no aptes per resolució motivada de l’Alcaldia amb tràmit d’audiència
previ, perdran en conseqüència tots els drets a ser contractats.

10.3. El període de pràctiques es suprimirà en el cas que la persona aspirant hagi ocupat durant un termini
superior  als  dos  mesos  com  a  període  de  pràctiques  una  plaça  equivalent  a  la  de  l’objecte  de  la
convocatòria i a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.

10.4. Durant el període de pràctiques el personal haurà d’assistir als cursos de formació que l’Ajuntament
pugui organitzar.

10.5. Els aspirants que hagin superat aquest període seran contractats en règim laboral fix. Els que no
l’hagin superat perdran tots els drets a ser contractats.

Onzena. Creació i funcionament de la borsa de treball
11.1. Borsa de treball genèrica tindrà el funcionament que es descriu a continuació:

Les persones aspirants a les vacants convocades i que no obtinguin plaça passaran a formar part d’una
borsa de treball  de caràcter  extraordinari  per  ordre de puntuació.  Aquesta borsa funcionarà dins de la
jerarquia de borses i serà la que prevalgui per sobre del a resta de borses existents.

En cas d’empat entre els aspirants que s’incorporaran a la borsa, l’ordre s’establirà seguint els criteris de
desempat establerts en la base 9.2 de les presents bases.

11.2. Borsa de treball específica:

La finalitat d’aquesta borsa és excepcional, atenent l’esperit de la Llei 20/2021. Així, l’objecte de la borsa és
proveir aquelles places que han estat cobertes inicialment en propietat i respecte de les quals l’aspirant
seleccionat durant el  període de prova o mentre duri el  pla d’estabilització passi  a una situació que no
impliqui reserva de plaça. En aquest cas, l’Ajuntament podrà recórrer a la borsa de laborals fix per tal de
proveir la plaça que es generi com a conseqüència de la plaça que hagi tornat a quedar vacant.

La borsa de treball creada a partir d’aquest procés selectiu serà vigent fins al dia 31 d’octubre de 2024.

Les persones aspirants que passin a formar part de la borsa de treball podran ser cridades per l’Ajuntament
d’acord amb l’ordre rigorós de qualificació per al seu nomenament d’acord amb allò disposat a l’article 10 del
TREBEP, sempre i quan es trobin disponibles i reuneixin la resta de requisits en la data prevista per a l’inici
de la interinitat, i procedeixi legalment conforme a la normativa vigent del moment.
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11.3. La pertinència a la borsa de treball  no implica, per si mateixa, cap mena de dret al nomenament.
Únicament es garanteix que quan l’Ajuntament consideri necessària la cobertura urgent d’una plaça s’apliqui
el procediment establert en aquestes bases.

11.4 L’Ajuntament intentarà comunicar-se un màxim de tres vegades amb la persona aspirant mitjançant
mitjans telemàtics: trucada telefònica, videotrucada, correu electrònic, SMS, etc. Entre cada intent hauran de
passar com a mínim 3 hores.

Si la persona no respongués en un termini màxim de tres dies hàbils, aquesta passaria a ocupar el darrer
lloc de la borsa de treball i l’Ajuntament iniciaria les comunicacions amb el o la següent aspirant de la borsa.
Tots els intents de comunicació per part de l’Ajuntament quedaran registrats a l’expedient pertinent.

11.5. Si la persona cridada respongués a la comunicació iniciada per l’Ajuntament, aquest li atorgaria un
període màxim de dos dies hàbils per manifestar la seva conformitat o renúncia al nomenament.

11.6. La permanència de les persones a aquesta borsa resta supeditada a la disponibilitat per cobrir les
vacants que es presentin. S’exceptuen d’aquest supòsit les renúncies per causa justificada. Es consideren
causes justificades aquelles sobrevingudes i no voluntàries com malalties, part o compliment d’un deure
inexcusable  de  caràcter  públic  o  personal,  entre  d’altres.  Aquestes  situacions  s’hauran  de  justificar
documentalment.

11.7. Les persones que acumulin dues renúncies corresponents a dues ofertes de treball per alguna causa
diferent a les citades anteriorment, o siguin sancionades per la incoació d’un procediment disciplinari, seran
eliminades de la borsa.

11.8. Si el responsable del servei on s’adscrigui la persona integrant de la borsa prèviament nomenada emet
un informe negatiu, relatiu a la manca de capacitat manifestada per un rendiment insuficient que impedeixi
realitzar amb eficàcia les funcions atribuïdes al lloc de treball, en donarà trasllat a Recursos Humans, i
s’articularà  el  procediment  contradictori  corresponent,  el  qual  podrà comportar  l’expulsió  de la  persona
aspirant de la borsa, tot informant, si s’escau, la representació del personal.

Dotzena. Incompatibilitats
12.1. Serà aplicable a les persones proposades el règim d’incompatibilitat al sector públic, en compliment
dels quals en el moment del nomenament, hauran d’aportar una declaració de les activitats que realitza,
sol·licitant la compatibilitat en el seu cas, o exercir l’opció prevista a l’article 337 del Decret 214/90, de 30 de
juliol,  pel  qual  s’aprova el  Reglament  de Personal  al  servei  de les entitats  locals, així  com la resta de
disposicions aplicables.

12.2.  Pel  que  fa  a  la  determinació  i  adscripció  al  lloc  de  treball,  règim d’horari  i  jornada,  la  persona
nomenada s’atindrà als acords i resolucions que adoptin els òrgans corresponents de l’Ajuntament.

Tretzena. Incidències i recursos
13.1. Contra la convocatòria i les presents bases, que exhaureixen la via administrativa, es podrà interposar
per part de les persones interessades recurs potestatiu de reposició en el termini d’un mes davant el mateix
òrgan que les hagi aprovat, d’acord amb l’article 123 de la Llei  39/2015, d’1 d’octubre, de procediment
administratiu  comú  de  les  administracions  públiques.  En  cas  de  no  interposar  el  recurs  potestatiu  de
reposició es podrà interposar directament recurs contenciós administratiu, segons l’article abans esmentat i
el 45 i següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa,
davant el Jutjat contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la publicació
al Butlletí Oficial de la Província de Lleida.
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13.2. Els actes qualificats del tribunal qualificador podran ser recorreguts en alçada davant la presidència de
la corporació o de l’autoritat en qui hagi delegat en el termini d’un mes des que s’hagin publicat.

13.3. Els actes de tràmit del tribunal qualificador no podran ser objecte de recurs, sense perjudici que es
puguin interposar reclamacions quan es tracti d’esmenar possibles errors materials en la confecció de la
llista d’aprovats, errors en la transcripció de publicacions, errors aritmètics en les qualificacions o errors
observables a simple vista. Aquests errors també podran ser corregits d’ofici pel tribunal.

13.4. El Tribunal està facultat per resoldre els dubtes o discrepàncies que sorgeixin referents a aquestes
bases i al desenvolupament del procés selectiu, i per prendre els acords necessaris pel seu bon ordre i
desenvolupament.

13.5. En allò no previst en aquestes bases serà d’aplicació el que disposen la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim
local que va ser aprovat per Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, el Reial Decret Legislatiu 5/2015,
de 30 d’octubre, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, el Text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya que va ser aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril,  el  Reglament  de  personal  al  servei  de  les  entitats  locals  que  va  ser  aprovat  per  decret  de  la
Generalitat  de  Catalunya  214/1990,  de  30  de  juliol,  la  Llei  39/2015,  de  1  d’octubre,  de  procediment
administratiu comú de les Administracions Públiques, i la resta de les disposicions vigents en la matèria.

Catorzena. Clàusula de protecció de dades de caràcter general
14.1. L’Ajuntament de la Seu d’Urgell  tractarà les dades personals de les persones sol·licitants i  de les
persones seleccionades en aquest  procés selectiu,  amb la finalitat  de gestionar  la seva sol·licitud i  les
actuacions objecte d’aquesta convocatòria, i es sotmet a les obligacions previstes en el Reglament europeu
2016/679, de 27 d’abril, General de Protecció de Dades (RGPD) i la seva adaptació a l’ordenament jurídic
espanyol a través de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia
dels drets digitals, i la resta de normativa complementària. En concret es preveu el tractament de dades de
contacte i acadèmics de les persones que participen en l’execució i seguiment dels objectius establerts en
aquestes bases.

14.2. L’Ajuntament de la Seu d’Urgell realitzarà les tasques necessàries perquè s’acompleixin els principis i
deures establerts en la normativa vigent  sobre la matèria, per garantir  que no hi  ha risc per als drets i
llibertats dels sol·licitants i dels seleccionats. Aquestes actuacions han d’incloure especialment la garantia de
transparència, en compliment dels articles 13 i 14 del RGPD, amb la informació detallada per la corporació.

14.3.  Per  a  qualsevol  consulta  o  queixa  relacionades  amb  el  tractament  de  les  dades  personals,  els
sol·licitants  tenen el  dret de contactar  amb el  delegat de protecció de dades a través de la bústia que
l’Ajuntament de la Seu d’Urgell posa a la seva disposició: dpd@aj-laseu.cat

14.4. Les dades que les persones seleccionades han facilitat, un cop finalitzat el motiu que n’ha originat la
recollida, es conserven seguint les instruccions de gestió documental i d’arxiu de l’Ajuntament. Les dades
que les persones sol·licitants han facilitat es conserven durant un màxim de 3 anys a partir de la presentació
de la sol·licitud.

14.5.  Les persones aspirants  i  les persones seleccionades poden exercir  els  drets d’accés, rectificació,
supressió, limitació, portabilitat o oposició al tractament de les seves dades, en els termes previstos a la
legislació vigent, a través de la seu electrònica de l’Ajuntament.

14.6. Les persones seleccionades tenen l’obligació de respectar la confidencialitat de tota la informació i les
dades de caràcter personal que, per qualsevol mitjà, els arribin com a conseqüència de la seva estada a
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l’Ajuntament, i no desvelar-les ni reproduir-les de cap manera a fora de l’Ajuntament. Les dades esmentades
poden referir-se tant a empleats públics, com a usuaris o ciutadans i, en general, a totes aquelles terceres
persones que de forma directa o indirecta es posin en contacte amb l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.

14.7. Les persones seleccionades tenen l’obligació de complir amb les polítiques de seguretat, protecció de
dades i ús dels sistemes d’informació vigents a l’Ajuntament, així com qualsevol instrucció que, en aquest
sentit, se’ls faciliti. A més, han de respectar la confidencialitat de qualsevol fet que hagin observat o que el
personal de l’Ajuntament els hagi fet arribar en relació amb el servei o el personal esmentat.

ANNEX
Fitxa d’autoavaluació de mèrits (l’autobaremació té la consideració de declaració responsable. La falsedat
en les dades d’autobaremació determina l’exclusió del procés i la consideració de no haver-hi participat, a
més de les actuacions legals que derivin de la falsedat en les dades) *

1. Dades personals

Nom i cognoms DNI

2. Dades de la plaça objecte de la convocatòria

Identificació de la plaça

Denominació: Operari brigada de jardineria

Grup: E

Naturalesa: Laboral fix

3. Experiència professional

NÚM. DE MESOS

Mesos  de  servei  o  de  treball  prestat  en  la  plaça  objecte  de  la
convocatòria o equivalent, com a funcionari interí, laboral temporal, o en
adscripcions o assignacions temporals a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell
i/o a qualsevol ens públic que en depèn.

Mesos de servei o de treball prestat en altres llocs de treball en el mateix
grup  o  subgrup  de  classificació,  però  no  en  l’exercici  de  funcions
anàlogues, com a funcionari interí, laboral temporal, o en adscripcions o
assignacions temporals a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i/o a qualsevol
ens públic que en depèn.
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Mesos  de  servei  o  de  treball  prestat  en  la  realització  de  tasques
anàlogues a les de la plaça convocada, com a funcionari interí o laboral
temporal,  en  qualsevol  altra  administració  local  o  en  organismes  o
societats que depenguin d’aquesta.

4. Formació

Formació reglada i no reglada
NOM DE L’ACCIÓ FORMATIVA HORES ORGANISME FORMADOR (CAL INDICAR EL

RÈGIM JURÍDIC DE L’ORGANISME)

Coneixements de català Sí / No

Certificat de nivell superior de català 

Formació ACTIC Sí / No

Nivell 1 – Certificat bàsic ACTIC

Nivell 2 – Certificat mitjà ACTIC
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Nivell 3 – Certificat avançat ACTIC

5. Altres mèrits

Sí / No

Ha superat un procés selectiu de concurs-oposició per a l’accés a una
plaça de la categoria de la plaça objecte de al convocatòria sense haver
obtingut plaça en propietat?

Bases reguladores del procés selectiu de tres places de professor de l’escola municipal de música a jornada
reduïda, mitjançant  el  sistema de concurs, corresponents a l’oferta pública d’estabilització de l’ocupació
temporal de l’ajuntament de la Seu d’Urgell.

Primera. Objecte i justificació

L’objecte  d’aquestes  bases  és  regular  la  selecció,  mitjançant  convocatòria pública i  amb el  sistema de
concurs  de  mèrits,  de  tres  places  de  professor  de  l’Escola  Municipal  de  Música  a  jornada  reduïda,
classificades a la plantilla de personal de l’Ajuntament de La Seu d’Urgell, subgrup C1, en règim laboral.

Aquestes places es troben subjectes al procés excepcional d’estabilització regulat per la Llei 20/2021, de 28
de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat i resten regides per les presents
bases, corresponents a l’oferta d’estabilització de l’ocupació temporal de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell,
aprovades  per  l’Alcaldia  núm.  368/2022  en  data  24.05.2022,  publicades  al  BOP  de  Lleida  en  data
30.05.2022 i al DOGC en data 27.05.2022.

Segona. Normativa aplicable
L’Acord de condicions generals que regeix aquesta convocatòria va ser aprovat per la Junta de Govern
Local del dia 07.11.2022 i publicat al BOP el dia 15.11.2022

Aquesta convocatòria es regeix per allò disposat a la normativa vigent en matèria de Funció Pública. En
concret, al Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de l’Estatut bàsic
de l’empleat públic, al Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei
de les entitats locals, al 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, a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local
i al Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del coneixement del català i l’aranès en els processos
de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya.

Tercera. Principis rectors
L’Ajuntament  de La Seu d’Urgell  garanteix que tots  els  processos  de selecció es regiran pels  principis
constitucionals d’igualtat, mèrit i capacitat, així com els de:

a) Publicitat i convocatòria de les bases.
b) Transparència.
c) Imparcialitat i professionalitat dels membres del tribunal.
d) Independència i discrecionalitat tècnica en l’actuació del tribunal.
e) Adequació entre el contingut dels processos selectius i les funcions o tasques a desenvolupar.
f) Agilitat, sense perjudici de l’objectivitat, en els processos de selecció.
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Quarta. Característiques de la plaça
Les característiques de la plaça objecte de la convocatòria són les següents:

 Nombre de places: 3.
 Codi convocatòries: S.504.11, S.504.12 i S.504.13
 Règim: laboral fix.
 Denominació: professor de l’Escola Municipal de Música
 Grup: C1.
 Llocs de treball a proveir segons les especialitats que es detallen a continuació:
o Professor de música especialitat d’acordió diatònic - S.504.11
o Professor de música especialitat de piano - S.504.12
o Professor de música especialitat de guitarra elèctrica - S.504.13
 Jornada:  reduïda.  Les  jornades  restaran  subjectes  al  nombre  total  de  matriculacions  efectives  de
l’Escola Municipal de Música/ Conservatori de música dels Pirineus i, per tant la jornada podrà variar si les
necessitats del servei ho requereixen en funció del nombre de matriculacions formalitzades de l’especialitat
instrumental i altres assignatures, que es requereixi per cada curs escolar
 Horari: L’horari serà el que sigui aplicable a l’Escola Municipal de Música/ Conservatori de música dels
Pirineus.
 Funcions generals:
- Educar i impartir classes com a professor al grup d’alumnes assignat.
 Impartir  classes  pràctiques  i  teòriques  individuals  dels  instruments  assignats  i  altres  disciplines  o
matèries musicals d’acord amb els programes educatius i les directrius establertes per la direcció del centre
d’acord  amb  el  Projecte  Educatiu  de  Centre,  tals  com  llenguatge  musical,  cant  coral,  agrupacions
instrumentals, sensibilització musical i/o música comunitària.
 Assistir als estudiants en tot allò relacionat amb el desenvolupament dels estudis musicals inclosa la
tutoria i l’orientació acadèmica.
 Preparar a l’alumnat per a la participació de l’alumnat en activitats musicals fora de l’àmbit de l’aula.
 Dirigir, cercar i  adaptar el  repertori  dels assajos d’actuacions musicals de l’alumnat en els conjunts
instrumentals i vocals.
 Preparar el contingut i material necessari per a les classes i vetllar pel seu bon ús.
 Mantenir l’ordre en el seu àmbit de treball.
- Avaluar l’alumnat i realitzar els informes periòdics de l’evolució de cadascun d’ells.
 Realitzar i coordinar les activitats d’avaluació de forma periòdica d’acord amb les directrius acordades
per  la  direcció  del  centre,  i  d’acord amb el  Projecte Educatiu  de Centre,  per  tal  d’elaborar  un informe
pedagògic i d’avaluació individual.
 Avaluar el progrés i la motivació de l’alumnat del grup assignat i identificar les oportunitats de millora.
 Realitzar les proves de nivell a l’alumnat de nou ingrés, assistir a les sessions d’avaluació conjunta.
- Col·laborar amb la resta de professionals del centre per elaborar i executar el projecte educatiu.
 Elaborar la Programació Anual dels cursos, inclòs el material didàctic, d’acord amb la programació de
cada àrea procurant ajustar les unitats didàctiques a l’evolució de cada alumne/a.
 Participar  en l’elaboració i/o  revisió del  Projecte  Educatiu  de Centre  i  les  Normes d’Organització  i
Funcionament de Centre.
 Coordinar els programes i activitats transversals amb la resta de professorat.
 Assistir a reunions, consells escolars i claustres del professorat del centre tant de l’Escola Municipal de
Música de la Seu d’Urgell com del Conservatori de música dels Pirineus en qualsevol de les seves tres
seus.
 Proposar activitats a realitzar durant el curs escolar.
 Col·laborar amb les tasques administratives associades amb la seva activitat acadèmica.
 Participar i/o implicar-se en la gestió del centre.
- Atendre les mares, pares o tutors de l’alumnat per transmetre informació sobre l’evolució del seu fill/a i
la programació i activitats que està portant a terme.
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 Comunicar-se regularment amb les mares, pares o tutors/es de l’alumnat del seu grup i informar-los
amb periodicitat de l’evolució del seu fill, així com de la programació de les activitats del centre.
 Ocupar-se  de  la  relació  amb  les  famílies;  realitzar  entrevistes,  establir  canals  de  comunicació
quotidians i estar receptius i disponibles als requeriments i consultes familiars proporcionant-los orientació i
suport en l’educació del seu fill.
- Utilitzar les competències digitals.
 Vetllar  per  conèixer,  adquirir,  utilitzar  i  actualitzar  les  eines  que  garanteixin  la  utilització  de  les
competències digitals d’acord amb el seu àmbit acadèmic d’actuació i en els processos administratius que
se’n derivin.
- El desenvolupament de funcions com a professor de música ho serà de l’especialitat concreta, amb
alumnat de l’Escola Municipal de Música de la Seu d’Urgell i el Conservatori de música dels Pirineus. La
direcció del centre podrà assignar-li matèries relacionades amb la seva especialitat o d’altres especialitats
impartides a qualsevol dels dos centres.
- 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
- I, en general, altres de caràcter similar que li siguin atribuïdes

Les funcions  no són determinants  i  excloents,  per  la qual  cosa es  considera qualsevol  altra funció de
caràcter similar que li sigui atribuïda.

Cinquena. Requisits dels aspirants
Per poder prendre part en el procés les persones aspirants hauran de complir, en la data de finalització del
termini  de  presentació  de  sol·licituds,  i  durant  el  desenvolupament  del  procés  selectiu,  els  següents
requisits:

a) Tenir la nacionalitat espanyola o trobar-se en algun dels supòsits previstos a l’article 57 del TREBEP.
Independentment de la seva nacionalitat, també podran ser admesos en aquesta convocatòria els cònjuges
dels espanyols i espanyoles i dels nacionals d’altres estats membres si no estan separats de dret. Així com
els i les descendents dels i de les cònjuges dels espanyols i espanyoles i dels nacionals d’altres estats
membres de la Unió Europea, sempre que els cònjuges no estiguin separats de dret, si són menors de 21
anys o dependents.
Les  persones  aspirants  amb  nacionalitat  diferent  a  l’espanyola  hauran  de  demostrar  els  coneixements
suficients de castellà i català i es podrà exigir la superació de proves amb aquesta finalitat.
b) Tenir la capacitat funcional per al desenvolupament de les funcions corresponents.
c) Haver complert els 16 anys i no excedir l’edat màxima de jubilació o la que s’estableixi a les bases
específiques de la convocatòria, si fos el cas, d’acord amb la normativa específica d’aplicació.
d) No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de les Administracions Públiques o
òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats Autònomes, ni trobar-se en situació d’inhabilitació
absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial o per exercir funcions similars a
les que es desenvolupaven.
En el  cas de pertànyer a un altre estat, no trobar-se inhabilitats o en situació equivalent ni  haver estat
sotmesos a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu estat i en els mateixos termes, l’accés
a l’ocupació pública.
e) Estar en possessió de la següent titulació en funció de l’especialitat:
- Especialitat d’acordió diatònic:
o Títol de Grau professional en l’especialitat d’acordió en l’àrea d’ instruments tradicionals.
- Especialitat de piano:
o Títol de Grau professional en l’especialitat de piano o el diploma elemental de música en l’especialitat
de piano pla 66 o equivalent, a l’empara del decret 2618/1966, de 10 de setembre;.
- Especialitat de guitarra elèctrica:
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o Títol de Grau professional en l’especialitat de guitarra elèctrica.
En  el  cas  de  titulacions  expedides  a  l’estranger,  cal  aportar  l’homologació  corresponent  del  Ministeri
d’Educació, Cultura i Esports.
Si el títol procedeix d’un estat membre de la Unió Europea, s’ha de presentar el certificat acreditatiu del
reconeixement o d l’homologació del títol equivalent, de conformitat amb la Directiva 89/48/CEE, de 21 de
desembre de 1988, el Reial Decret 1837/2008 i altres normes de transposició i desplegament.
f) No tenir la condició de personal laboral fix en el mateix cos, escala o especialitat, en la mateixa escala,
subescala, classe o categoria de l’administració a que s’opta.
g) Acreditar  coneixements  de  català  equivalents  al  nivell  C1  del  marc  europeu  comú  de  referència
(MECR) segons estableix el Decret 161/2002, d’11 de juny.
Els aspirants que no acreditin estar en possessió del certificat de coneixements de llengua catalana del
nivell de suficiència de català C1 de la Secretaria de Política Lingüística o equivalent hauran de realitzar una
prova de coneixements amb contingut anàleg.
Sempre que sigui possible, la prova la farà una persona tècnica del Consorci de Normalització Lingüística.
Aquesta persona assistirà al tribunal amb veu i sense vot. Aquesta té caràcter obligatori i eliminatori i es
qualificarà d’apte o no apte. Les persones aspirants que no superin la prova de català quedaran exclosos de
la convocatòria.
Quedaran exemptes de fer la prova aquelles persones candidates que, en algun procés de selecció per a
l’accés a la condició de personal funcionari o laboral, en qualsevol Administració o entitat del sector públic
institucional, ja hagin superat una prova de coneixements de català de nivell equivalent o superior.
h) Acreditar coneixements superiors de castellà tant en l’expressió oral com en l’escrita.
Les  persones  aspirants  admeses  en  el  procés  selectiu  que  no  tinguin  la  nacionalitat  espanyola  han
d’acreditar uns coneixements superiors de la llengua castellana.
L’aspirant que no pugui acreditar documentalment que posseeix el nivell requerit s’haurà de sotmetre a les
proves de coneixements de castellà previstes a les presents bases. Quedaran exemptes de la realització de
l’exercici de llengua castellana les persones aspirants que n’acreditin el coneixement superior mitjançant
alguna de les tres opcions següents:
- Haver cursat la primària, la secundaria i el batxillerat, si s’escau, a Espanya.
- Diploma d’espanyol  d’acord amb el  RDL 1137/2002, de 31 d’octubre,  o equivalent,  o certificat  que
acrediti haver superat totes les proves requerides per a l’obtenció del mateix.
- Certificat d’aptitud en espanyol per a persones estrangeres expedit per escoles oficials d’idiomes.
i) No patir cap malaltia ni cap limitació física o psíquica que impedeixi el desenvolupament normal de les
funcions corresponents a la plaça convocada.

Sisena. Presentació de sol·licituds i llista d’admesos i exclosos
6.1. Les persones interessades en prendre part en el procediment hauran de presentar una instància en la
qual hauran de fer constar que coneixen i accepten aquestes bases i reconeixen totes i cadascuna de les
condicions exigides.

Les  instàncies  hauran  de  presentar-se  per  la  seu  electrònica  de  l’Ajuntament  de  la  Seu  d’Urgell
(www.laseu.cat) i es podran presentar únicament de forma telemàtica a la seu electrònica de l’Ajuntament.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals, per aquesta convocatòria els terminis seran
del  dia  01.07.2023 al  20.07.2023,  ambdós  inclosos.  L’Ajuntament  no  acceptarà  instàncies  presentades
abans de la data d’inici ni després de la data final.

Les bases i la convocatòria es publicaran íntegrament en el BOP i DOGC. Els restants i successius anuncis
d’aquesta convocatòria es faran públics únicament en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.

6.2. A la instància s’adjuntarà:
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a. Fotocòpia  del  Document  Nacional  d’Identitat  o  del  document  equivalent  dels  altres  països,  o  el
consentiment de la persona aspirant per tal que l’Ajuntament pugui comprovar que les dades que la persona
manifesta s’ajusten a la realitat.
b. Fotocòpia de la titulació d’accés requerida.
c. Currículum vitae en el qual s’incloguin les dades personals i de contacte.
d. Fotocòpia del document acreditatiu dels coneixements de nivell de català.
e. Fotocòpia del document acreditatiu dels coneixements de nivell de castellà.
f. Llistat ordenat de mèrits a tenir en compte a la fase de concurs, així com altres mèrits i circumstàncies
al·legades que hagin de ser valorades.
g. Fotocòpia dels certificats i títols acreditatius dels mèrits al·legats, tant personals com professionals.
h. Declaració responsable de complir totes i cadascuna de les condicions exigides en les bases d’aquesta
convocatòria,  sempre  referides  a  la  data  en  què  expira  el  termini  assenyalat  per  a  la  presentació
d’instàncies.

6.3. Tota la documentació haurà de ser presentada de forma telemàtica. L’Ajuntament podrà requerir la
documentació original en cas de dubte per tal de garantir-ne la veracitat. En cas que es detecti falsedat en el
document la persona quedarà automàticament suspesa del procés.

6.4. Es computaran com a situacions assimilades al servei actiu, als efectes del còmput de serveis prestats,
els següents:

a. Les persones que hagin gaudit d’una excedència per cura de familiars d’acord amb l’article 89.4 del
TREBEP.
b. Les persones que hagin gaudit d’una excedència per raó de violència de gènere d’acord amb l’article
89.5 del TREBEP.
c. Les persones declarades en serveis especials d’acord amb l’article 87 del TREBEP.
d. El personal laboral declarat en excedència forçosa d’acord amb l’article 46.1 del TRET.

6.5. Amb la presentació de la sol·licitud, les persones aspirants:

a. Donen el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per
prendre part en aquesta convocatòria i per a la tramitació del procés selectiu, que seran incorporades al
fitxer de Recursos Humans, d’acord amb la normativa vigent.
b. Donen  el  seu  consentiment  a  rebre  per  via  electrònica  les  comunicacions  que  puguin  derivar-se
d’aquest procés.

6.6. Els aspirants, en el moment de la presentació de la instància per participar en el procés selectiu, hauran
de presentar en format digital, la fitxa d’autoavaluació amb els mèrits aportats així com la documentació
acreditativa corresponent. Només s’han de fer constar els mèrits obtinguts fins a l’últim dia del període de
presentació d’instàncies.

6.7. El currículum vitae i la vida laboral no substitueixen les funcions de la fitxa d’autoavaluació aportada a
l’Annex de les presents bases.

6.8.  Els  certificats  o  titulacions  hauran  d’acreditar  que  s’han  obtingut  com  a  molt  tard  en  la  data  de
presentació de sol·licituds.

6.9.  Les  persones  en  situació  de  discapacitat  seran  admeses  al  procés  de  selecció  sense  necessitat
d’acreditar  les  seves  condicions  psíquiques,  físiques  i  sensorials  abans  del  seu  començament,  sens
perjudici  que,  superat  el  procés  selectiu,  en  presentar  la  documentació  per  ser  nomenades,  hauran
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d’acreditar, igual que la resta d’aspirants, la seva capacitat per desenvolupar les funcions i tasques dels llocs
que es convoquen.

Els aspirants amb discapacitat podran demanar en la sol·licitud de participació, l’adaptació o l’adequació de
temps i mitjans materials per a la realització de les proves i dels exercicis previstos en la convocatòria i el
motiu d’aquestes. Als efectes d’aquestes adaptacions es considerarà el que estableix l’article 7 del Decret
66/1999, de 9 de març, sobre l’accés a la funció pública de les persones amb discapacitat i dels equips de
valoració multiprofessional.

Els  aspirants  en  situació  de  discapacitat  que  sol·licitin  adaptacions,  hauran  de  presentar  un  dictamen
vinculant expedit per l’equip multiprofessional competent que determinarà, si fos el cas, l’adaptació del lloc o
llocs de treball sempre que aquesta no impliqui una modificació exorbitant en el context de l’organització o
sigui incompatible amb el desenvolupament de les funcions i tasques del lloc o llocs que es convoca.

6.10. Un cop finalitzat el termini de presentació d’instàncies la Junta de Govern Local aprovarà, la llista
provisional de les persones aspirants admeses i excloses al procés selectiu, amb expressió de la causa
d’exclusió.  En  la  mateixa  resolució  s’indicarà  la  composició  del  tribunal  i  el  lloc,  la  data  i  l’hora  del
començament de les proves de coneixement d’idiomes, si s’escau.

6.11. Aquesta llista provisional es publicarà a l’e-tauler de l’Ajuntament. Malgrat això, en aplicació del que
preveu el segon paràgraf de l’art. 78 del Reglament del personal al servei de les entitats locals, es podrà
substituir aquesta publicació per una notificació a tots els interessats.

6.12. Un cop publicada la llista provisional es concedirà un termini de 5 dies hàbils per a la presentació
d’esmenes i reclamacions, per esmenar el defecte o adjuntar el document que sigui preceptiu. Si en aquest
termini no hi hagués reclamacions, al·legacions o esmenes la llista passaria a ser definitiva i es publicarà a
l’e-tauler de l’Ajuntament.

Setena. Tribunal qualificador
7.1. El tribunal qualificador s’ajustarà al que disposa l’article 60 del TREBEP i al Reglament de Personal al
servei de les entitats locals, aprovats pel Decret 214/1990. La seva composició serà estricament tècnica,
ajustada als principis d’imparcialitat i professionalitat, seguint en la mesura del possible els criteris de paritat
entre dones i homes.

7.2. El tribunal qualificador estarà constituït de la següent manera:

- President: un funcionari de carrera i/o personal laboral fix, personal de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.
- Dos vocals tècnics: funcionaris de carrera i/o personal laborals fix que podran ser o no personal del
mateix Ajuntament i que compliran en tot moment amb els requisits de professionalitat i imparcialitat.
- Secretari: un funcionari o personal laboral de l’Ajuntament, amb veu però sense vot.

Un dels vocals i el seu suplent ho serà a proposta de l’EAPC.

7.3. El tribunal no podrà constituir-se sense l’assistència d’almenys tres membres amb veu i vot, titulars o
suplents, ni podrà actuar sense la presència, com a mínim, del President i del Secretari. El Tribunal podrà
optar per reunir-se telemàticament sempre que es compleixin els requisits indicats a la base setena.

7.4.  El  tribunal pot  disposar la incorporació a les seves tasques d’assessors especialistes, els quals es
limitaran a l’exercici de les seves especialitats tècniques en base a les quals col·laboraran exclusivament
amb el tribunal. La seva funció se circumscriu a l’assessorament tècnic especialitzat, actuant amb veu però

Administració Local 281



  Número 245

Butlletí Oficial de la Província de Lleida Divendres, 23 de desembre de 2022

sense vot. Els assessors hauran de guardar sigil i confidencialitat sobre les dades i assumptes sobre els
quals tinguin coneixement a conseqüència de la seva tasca assessora al tribunal.

7.5. L’abstenció i recusació dels i de les membres del tribunal s’ha d’ajustar al que preveuen els articles 23 i
24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

7.6.  El  tribunal  està  facultat  per  resoldre  els  dubtes  o  les  discrepàncies  que  s’originin  durant  el
desenvolupament del procés de selecció.

7.7. En cas d’empat, el vot del President serà de qualitat.

7.8.  El  tribunal  ordenarà  a  les  persones  aspirants  d’acord  amb  la  puntuació  declarada  en  la  fitxa
d’autoavaluació.

7.9. Una vegada es disposi d’aquest llistat ordenat, el tribunal comprovarà les puntuacions de les persones
aspirants.  La  comprovació  es  realitzarà  respecte  dels  documents  aportats  i  esmentats  a  la  fitxa
d’autoavaluació i/o les dades aportades pel  Servei  de Recursos Humans de l’Ajuntament  respecte dels
serveis prestats en aquesta administració. En cas d’empat es verificarà la informació per poder desfer-los en
funció dels criteris fixats a la base 9.2 de les presents bases.

7.10. El tribunal podrà exigir que els aspirants mostrin els documents originals. En aquest cas, els aspirants
hauran d’aportar-los a l’Ajuntament  en el  termini  màxim de 5 dies des del  requeriment  que es  faci  als
aspirants.

7.11. El tribunal podrà decidir no comprovar la puntuació dels aspirants que, segons la puntuació que han fet
constar a la fitxa d’autoavaluació, no tenen opcions de poder ser seleccionats.

7.12. Una vegada realitzada la comprovació, el tribunal fixarà la llista provisional de puntuacions, ordenant
de major a menor les sol·licituds i indicant el resultat d’aplicar els criteris de desempat, quan hagi estat
necessari. En aquest llistat, les persones aspirants amb puntuació idèntica sortiran al mateix lloc.

7.13. El llistat es publicarà a l’e-Tauler de la seu electrònica de l’Ajuntament i no es farà cap notificació
personal als aspirants.

7.14. Les persones aspirants podran formular al·legacions en un termini de 5 dies hàbils a comptar des del
dia següent a la data de publicació de la llista i aportar els documents justificatius dels mèrits que s’hagin fet
constar  a la fitxa d’autoavaluació.  No podran incloure nous mèrits que no s’hagin fet  constar  a la fitxa
d’autoavaluació.

7.15.  El  tribunal  analitzarà  les  al·legacions,  les  resoldrà  justificadament,  fixarà  el  llistat  definitiu  de
puntuacions i farà la proposta de nomenament o contractació a l’òrgan competent. L’acta es publicarà a
l’e-Tauler de la seu electrònica de l’Ajuntament.

Vuitena. Procés selectiu
8.1. La forma de selecció serà la de concurs de mèrits, que es regirà segons els criteris generals establerts
a  l’acord  sobre  els  processos  d’estabilització  de  l’Ajuntament  de  la  Seu  d’Urgell  i  allò  disposat  a  les
Disposicions  Addicionals  6ª  i  8ª  de la  Llei  20/2021, de 28 de desembre,  de mesures  urgents  per  a  la
reducció de la temporalitat en l’ocupació pública.

8.2. Les persones aspirants que no acreditin un coneixement de català i castellà segons allò disposat a la
base 5ª hauran de realitzar les proves de coneixements de llengües que es detallen a continuació:
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a. Prova de coneixements de català.
S’ajustarà a les disposicions del  Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del  coneixement del
català  i  l’aranès  en  els  processos  de  selecció  de  personal  i  de  provisió  de  llocs  de  treball  de  les
administracions públiques de Catalunya.
La prova de llengua catalana es qualificarà com a apte o no apte, essent, per tant, de caràcter eliminatori, i
el fet de no superar-la suposarà l’exclusió del procés selectiu.
Les  persones  aspirants  que  estiguin  en  possessió  del  certificat  acreditatiu  corresponent  o  els  seus
equivalents resten exempts de portar a terme aquesta prova.
b. Prova de coneixements de castellà.
Consistirà en la realització d’una prova en què es comprovarà que les persones aspirants posseeixen un
nivell  adient  de comprensió  i  expressió oral  i  escrita  d’aquesta llengua,  en tot  cas  ajustat  al  contingut
funcional del lloc de treball a desenvolupar.
La prova de llengua castellana es qualificarà com a apte o no apte, essent, per tant, de caràcter eliminatori, i
el fet de no superar-la suposarà l’exclusió del procés selectiu.
Les  persones  aspirants  que  estiguin  en  possessió  del  certificat  acreditatiu  corresponent  o  els  seus
equivalents resten exempts de portar a terme aquesta prova.

8.3. L’acreditació i valoració dels mèrits es realitzarà d’acord amb els següents paràmetres:

a. El  límit  temporal  per  valorar  l’experiència  professional  serà  la  data  de  finalització  del  termini  de
presentació de sol·licituds de participació.
b. Només  es  valoraran  els  mèrits  citats  a  la  fitxa  d’autoavaluació  aportada  durant  el  període  de
presentació  d’instàncies  i  que es  pugui  verificar  amb la  documentació  acreditativa  presentada dins  del
mateix termini.
c. L’experiència professional es computa per mesos complets.
d. Els serveis prestats a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell  s’hauran d’acreditar mitjançant el certificat de
serveis prestats. El certificat no s’haurà d’aportar amb la instància i s’incorporarà d’ofici a la documentació
de cada aspirant, si aquest ho fa constar a la fitxa d’autoavaluació.
e. Els serveis prestats a d’altres Administracions públiques s’acreditaran mitjançant certificat de serveis
prestats amb el model de l’Annex I del Reial Decret 1461/82. No s’acceptaran els acreditats amb algun altre
model de certificat.
f. L’acreditació de la formació es realitzarà mitjançant  fotocòpia  dels  corresponents  títols  o certificats
emesos per les institucions formadores corresponents, que hauran d’incloure la identificació de la persona
titular, les hores de durada o crèdits equivalents, la temàtica, la data d’emissió, la indicació sobre si és un
certificat d’aprofitament o assistència, i l’organisme emissor.
g. Els mèrits obtinguts a l’estranger s’han d’acreditar mitjançant certificats traduïts oficialment a qualsevol
de les dues llengües oficials a Catalunya.

8.4. La puntuació del concurs de mèrits serà d’un màxim de 10 punts, que es distribuiran d’acord amb els
criteris següents:

8.4.1. Experiència professional.

L’experiència professional tindrà una valoració màxima de 6 punts, segons es detalla:

a. L’experiència  en  la  plaça  convocada  o  equivalent,  com a  funcionari  interí,  laboral  temporal,  o  en
adscripcions o assignacions temporals a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i/o a qualsevol ens públic que en
depèn es valorarà amb 0,10 punts per cada mes de serveis prestats.
b. L’experiència en altres llocs del mateix grup o subgrup de classificació, però no en la realització de
feines anàlogues, com a funcionari interí, laboral temporal, o en adscripcions o assignacions temporals a
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l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i/o a qualsevol ens públic que en depèn es valorarà amb 0,0705 punts per
cada mes de serveis prestats.
c. L’experiència en llocs de treball  realitzant  tasques anàlogues a les de la plaça convocada, com a
funcionari interí  o laboral temporal, en altres administracions locals o en organismes o societats que en
depenguin es valorarà amb 0,033 punts per cada mes de serveis prestats.

8.4.1.2. Per a valorar l’experiència professional es seguiran els criteris següents:

a. Es comptabilitzarà com a mes un període ininterromput de 30 dies, independentment de la jornada de
treball, i no es tindran en compte les fraccions inferiors excepte quan s’apliquin els criteris de desempat.
b. En aquells casos de reducció de jornada per guarda legal o cura directa d’un familiar fins al segon grau
de consanguinitat o afinitat, aquests períodes es computaran com a jornada sencera, sempre que quedin
acreditats.

8.4.2. Formació.

Els mèrits acadèmics es valoraran amb un màxim de 4 punts, seguint els criteris següents:

a. Titulacions. Es valorarà la formació reglada superior, addicional, del mateix nivell de la que dona accés
al subgrup de la plaça convocada i  relacionada directament amb el  lloc de treball  (per  exemple;  cicles
formatius de grau superior, FPII o equivalents) amb 0,05 punts per títol.
b. Es valoraran amb 0,08 punts per hora de formació acreditada:
i. Formacions relacionades amb el lloc de treball a ocupar.
ii. Formacions transversals, com per exemple en igualtat, organització o treball en equip, entre d’altres.
iii. Cursos relacionats amb el lloc de treball i les tasques a desenvolupar, sempre que siguin expedits per
l’administració  pública i/o empreses  privades,  i  sempre que aquests  cursos  hagin  estat  contractats  per
l’Ajuntament de la Seu d’Urgell o una altra administració.
No es valoraran els certificats on no s’especifiquin les hores de formació.
c. Nivell de català superior a l’exigit: s’atorgaran 0,25 punts per nivell.
d. Formació ACTIC: s’atorgaran 0,50 punts per nivell.

8.4.3. Altres mèrits.

Es valorarà amb 0,50 punts haver superat un concurs-oposició de la categoria convocada a l’Ajuntament de
la Seu d’Urgell sense haver obtingut plaça en propietat.

Novena. Llista de persones aprovades i presentació de documents
9.1. La puntuació definitiva del procés selectiu serà el resultat de la puntuació obtinguda en la valoració dels
mèrits.

9.2. En cas d’empat, l’ordre de les persones aspirants s’establirà seguint els següents criteris:

1. Segons l’experiència total acreditada:
a. Major experiència a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i a la plaça convocada.
b. Major experiència a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i en altres llocs de treball del mateix grup que el de
la plaça convocada.
c. Major experiència en altres entitats locals i a la plaça convocada.
2. Major  nombre  de  dies  d’experiència  professional  en  la  plaça  convocada  o  equivalent,  prestats  a
l’Ajuntament de la Seu d’Urgell o en qualsevol ens públic integrat d’aquest.
3. La persona aspirant de major edat.
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9.3.  Un  cop  finalitzada  la  qualificació  de  les  persones  aspirants  es  publicarà  la  relació  de  persones
aprovades per ordre de puntuació final.

9.4. L’aspirant que resulti seleccionat haurà de presentar davant de la Secretaria General de l’Ajuntament,
dins del termini de 20 dies naturals des de que es faci pública la proposta d’aspirant a la plaça objecte
d’aquesta convocatòria i abans de ser contractat com a laboral fix, el certificat mèdic acreditatiu de complir
les condicions físiques o psíquiques específiques per a l’exercici de les funcions pròpies del lloc de treball al
que es  fa  referència  així  com original  o  còpia  compulsada  de tots  els  documents  requerits  a  la  base
cinquena d’aquesta convocatòria.

9.5. Si l’aspirant seleccionat no signa el contracte o no aporta la referida documentació durant el termini
previst, es procedirà al nomenament del següent aspirant de la llista de puntuacions finals, respecte el qual
serà aplicable el mateix termini que a l’anterior; i així successivament per ordre de prelació d’acord amb les
puntuacions finals.

Desena. Període de pràctiques
10.1. Formarà part del procés selectiu la superació d’un període de pràctiques amb caràcter eliminatori, que
tindrà la durada prevista en l’Estatut dels Treballadors.

10.2.  A la  finalització  del  període  de  pràctiques  s’emetrà  informe  d’avaluació  per  part  de  la  persona
responsable de fer el seguiment de la persona nomenada. La qualificació d’aquest període serà apte o no
apte. En cas dels aspirants declarats no aptes per resolució motivada de l’Alcaldia amb tràmit d’audiència
previ, perdran en conseqüència tots els drets a ser contractats.

10.3. El període de pràctiques es suprimirà en el cas que la persona aspirant hagi ocupat durant un termini
superior  als  dos  mesos  com  a  període  de  pràctiques  una  plaça  equivalent  a  la  de  l’objecte  de  la
convocatòria i a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.

10.4. Durant el període de pràctiques el personal haurà d’assistir als cursos de formació que l’Ajuntament
pugui organitzar.

10.5. Els aspirants que hagin superat aquest període seran contractats en règim laboral fix. Els que no
l’hagin superat perdran tots els drets a ser contractats.

Onzena. Creació i funcionament de la borsa de treball
11.1. Borsa de treball genèrica tindrà el funcionament que es descriu a continuació:

Les persones aspirants a les vacants convocades i que no obtinguin plaça passaran a formar part d’una
borsa de treball  de caràcter  extraordinari  per  ordre de puntuació.  Aquesta borsa funcionarà dins de la
jerarquia de borses i serà la que prevalgui per sobre del a resta de borses existents.

En cas d’empat entre els aspirants que s’incorporaran a la borsa, l’ordre s’establirà seguint els criteris de
desempat establerts en la base 9.2 de les presents bases.

11.2. Borsa de treball específica:

La finalitat d’aquesta borsa és excepcional, atenent l’esperit de la Llei 20/2021. Així, l’objecte de la borsa és
proveir aquelles places que han estat cobertes inicialment en propietat i respecte de les quals l’aspirant
seleccionat durant el  període de prova o mentre duri el  pla d’estabilització passi  a una situació que no
impliqui reserva de plaça. En aquest cas, l’Ajuntament podrà recórrer a la borsa de laborals fix per tal de
proveir la plaça que es generi com a conseqüència de la plaça que hagi tornat a quedar vacant.
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La borsa de treball creada a partir d’aquest procés selectiu serà vigent fins al dia 31 d’octubre de 2024.

Les persones aspirants que passin a formar part de la borsa de treball podran ser cridades per l’Ajuntament
d’acord amb l’ordre rigorós de qualificació per al seu nomenament d’acord amb allò disposat a l’article 10 del
TREBEP, sempre i quan es trobin disponibles i reuneixin la resta de requisits en la data prevista per a l’inici
de la interinitat, i procedeixi legalment conforme a la normativa vigent del moment.

11.3. La pertinència a la borsa de treball  no implica, per si mateixa, cap mena de dret al nomenament.
Únicament es garanteix que quan l’Ajuntament consideri necessària la cobertura urgent d’una plaça s’apliqui
el procediment establert en aquestes bases.

11.4 L’Ajuntament intentarà comunicar-se un màxim de tres vegades amb la persona aspirant mitjançant
mitjans telemàtics: trucada telefònica, videotrucada, correu electrònic, SMS, etc. Entre cada intent hauran de
passar com a mínim 3 hores.

Si la persona no respongués en un termini màxim de tres dies hàbils, aquesta passaria a ocupar el darrer
lloc de la borsa de treball i l’Ajuntament iniciaria les comunicacions amb el o la següent aspirant de la borsa.
Tots els intents de comunicació per part de l’Ajuntament quedaran registrats a l’expedient pertinent.

11.5. Si la persona cridada respongués a la comunicació iniciada per l’Ajuntament, aquest li atorgaria un
període màxim de dos dies hàbils per manifestar la seva conformitat o renúncia al nomenament.

11.6. La permanència de les persones a aquesta borsa resta supeditada a la disponibilitat per cobrir les
vacants que es presentin. S’exceptuen d’aquest supòsit les renúncies per causa justificada. Es consideren
causes justificades aquelles sobrevingudes i no voluntàries com malalties, part o compliment d’un deure
inexcusable  de  caràcter  públic  o  personal,  entre  d’altres.  Aquestes  situacions  s’hauran  de  justificar
documentalment.

11.7. Les persones que acumulin dues renúncies corresponents a dues ofertes de treball per alguna causa
diferent a les citades anteriorment, o siguin sancionades per la incoació d’un procediment disciplinari, seran
eliminades de la borsa.

11.8. Si el responsable del servei on s’adscrigui la persona integrant de la borsa prèviament nomenada emet
un informe negatiu, relatiu a la manca de capacitat manifestada per un rendiment insuficient que impedeixi
realitzar amb eficàcia les funcions atribuïdes al lloc de treball, en donarà trasllat a Recursos Humans, i
s’articularà  el  procediment  contradictori  corresponent,  el  qual  podrà comportar  l’expulsió  de la  persona
aspirant de la borsa, tot informant, si s’escau, la representació del personal.

Dotzena. Incompatibilitats
12.1. Serà aplicable a les persones proposades el règim d’incompatibilitat al sector públic, en compliment
dels quals en el moment del nomenament, hauran d’aportar una declaració de les activitats que realitza,
sol·licitant la compatibilitat en el seu cas, o exercir l’opció prevista a l’article 337 del Decret 214/90, de 30 de
juliol,  pel  qual  s’aprova el  Reglament  de Personal  al  servei  de les entitats  locals, així  com la resta de
disposicions aplicables.

12.2.  Pel  que  fa  a  la  determinació  i  adscripció  al  lloc  de  treball,  règim d’horari  i  jornada,  la  persona
nomenada s’atindrà als acords i resolucions que adoptin els òrgans corresponents de l’Ajuntament.

Tretzena. Incidències i recursos
13.1. Contra la convocatòria i les presents bases, que exhaureixen la via administrativa, es podrà interposar
per part de les persones interessades recurs potestatiu de reposició en el termini d’un mes davant el mateix
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òrgan que les hagi aprovat, d’acord amb l’article 123 de la Llei  39/2015, d’1 d’octubre, de procediment
administratiu  comú  de  les  administracions  públiques.  En  cas  de  no  interposar  el  recurs  potestatiu  de
reposició es podrà interposar directament recurs contenciós administratiu, segons l’article abans esmentat i
el 45 i següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa,
davant el Jutjat contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la publicació
al Butlletí Oficial de la Província de Lleida.

13.2. Els actes qualificats del tribunal qualificador podran ser recorreguts en alçada davant la presidència de
la corporació o de l’autoritat en qui hagi delegat en el termini d’un mes des que s’hagin publicat.

13.3. Els actes de tràmit del tribunal qualificador no podran ser objecte de recurs, sense perjudici que es
puguin interposar reclamacions quan es tracti d’esmenar possibles errors materials en la confecció de la
llista d’aprovats, errors en la transcripció de publicacions, errors aritmètics en les qualificacions o errors
observables a simple vista. Aquests errors també podran ser corregits d’ofici pel tribunal.

13.4. El Tribunal està facultat per resoldre els dubtes o discrepàncies que sorgeixin referents a aquestes
bases i al desenvolupament del procés selectiu, i per prendre els acords necessaris pel seu bon ordre i
desenvolupament.

13.5. En allò no previst en aquestes bases serà d’aplicació el que disposen la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim
local que va ser aprovat per Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, el Reial Decret Legislatiu 5/2015,
de 30 d’octubre, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, el Text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya que va ser aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril,  el  Reglament  de  personal  al  servei  de  les  entitats  locals  que  va  ser  aprovat  per  decret  de  la
Generalitat  de  Catalunya  214/1990,  de  30  de  juliol,  la  Llei  39/2015,  de  1  d’octubre,  de  procediment
administratiu comú de les Administracions Públiques, i la resta de les disposicions vigents en la matèria.

Catorzena. Clàusula de protecció de dades de caràcter general
14.1. L’Ajuntament de la Seu d’Urgell  tractarà les dades personals de les persones sol·licitants i  de les
persones seleccionades en aquest  procés selectiu,  amb la finalitat  de gestionar  la seva sol·licitud i  les
actuacions objecte d’aquesta convocatòria, i es sotmet a les obligacions previstes en el Reglament europeu
2016/679, de 27 d’abril, General de Protecció de Dades (RGPD) i la seva adaptació a l’ordenament jurídic
espanyol a través de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia
dels drets digitals, i la resta de normativa complementària. En concret es preveu el tractament de dades de
contacte i acadèmics de les persones que participen en l’execució i seguiment dels objectius establerts en
aquestes bases.

14.2. L’Ajuntament de la Seu d’Urgell realitzarà les tasques necessàries perquè s’acompleixin els principis i
deures establerts en la normativa vigent  sobre la matèria, per garantir  que no hi  ha risc per als drets i
llibertats dels sol·licitants i dels seleccionats. Aquestes actuacions han d’incloure especialment la garantia de
transparència, en compliment dels articles 13 i 14 del RGPD, amb la informació detallada per la corporació.

14.3.  Per  a  qualsevol  consulta  o  queixa  relacionades  amb  el  tractament  de  les  dades  personals,  els
sol·licitants  tenen el  dret de contactar  amb el  delegat de protecció de dades a través de la bústia que
l’Ajuntament de la Seu d’Urgell posa a la seva disposició: dpd@aj-laseu.cat

14.4. Les dades que les persones seleccionades han facilitat, un cop finalitzat el motiu que n’ha originat la
recollida, es conserven seguint les instruccions de gestió documental i d’arxiu de l’Ajuntament. Les dades
que les persones sol·licitants han facilitat es conserven durant un màxim de 3 anys a partir de la presentació
de la sol·licitud.
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14.5.  Les persones aspirants  i  les persones seleccionades poden exercir  els  drets d’accés, rectificació,
supressió, limitació, portabilitat o oposició al tractament de les seves dades, en els termes previstos a la
legislació vigent, a través de la seu electrònica de l’Ajuntament.

14.6. Les persones seleccionades tenen l’obligació de respectar la confidencialitat de tota la informació i les
dades de caràcter personal que, per qualsevol mitjà, els arribin com a conseqüència de la seva estada a
l’Ajuntament, i no desvelar-les ni reproduir-les de cap manera a fora de l’Ajuntament. Les dades esmentades
poden referir-se tant a empleats públics, com a usuaris o ciutadans i, en general, a totes aquelles terceres
persones que de forma directa o indirecta es posin en contacte amb l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.

14.7. Les persones seleccionades tenen l’obligació de complir amb les polítiques de seguretat, protecció de
dades i ús dels sistemes d’informació vigents a l’Ajuntament, així com qualsevol instrucció que, en aquest
sentit, se’ls faciliti. A més, han de respectar la confidencialitat de qualsevol fet que hagin observat o que el
personal de l’Ajuntament els hagi fet arribar en relació amb el servei o el personal esmentat.

ANNEX
Fitxa d’autoavaluació de mèrits (l’autobaremació té la consideració de declaració responsable. La falsedat
en les dades d’autobaremació determina l’exclusió del procés i la consideració de no haver-hi participat, a
més de les actuacions legals que derivin de la falsedat en les dades) *

1. Dades personals

Nom i cognoms DNI

2. Dades de la plaça objecte de la convocatòria

Identificació de la plaça

Denominació: Professor de l’Escola Municipal de Música

Grup: C1

Naturalesa: Laboral fix

3. Experiència professional

NÚM. DE MESOS

Mesos  de  servei  o  de  treball  prestat  en  la  plaça  objecte  de  la
convocatòria o equivalent, com a funcionari interí, laboral temporal, o en
adscripcions o assignacions temporals a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell
i/o a qualsevol ens públic que en depèn.
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Mesos de servei o de treball prestat en altres llocs de treball en el mateix
grup  o  subgrup  de  classificació,  però  no  en  l’exercici  de  funcions
anàlogues, com a funcionari interí, laboral temporal, o en adscripcions o
assignacions temporals a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i/o a qualsevol
ens públic que en depèn.

Mesos  de  servei  o  de  treball  prestat  en  la  realització  de  tasques
anàlogues a les de la plaça convocada, com a funcionari interí o laboral
temporal,  en  qualsevol  altra  administració  local  o  en  organismes  o
societats que depenguin d’aquesta.

4. Formació
Es valorarà aquella formació reglada que tingui relació directa amb el lloc de treball a ocupar, diferent de la
que dona accés a la plaça convocada:

Formació reglada Sí / No

Titulació en Cicle Formatiu de Grau Superior

Formació Professional (FPII)

Altres equivalents:

Formació no reglada
NOM DE L’ACCIÓ FORMATIVA HORES ORGANISME FORMADOR (CAL INDICAR EL

RÈGIM JURÍDIC DE L’ORGANISME)
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Coneixements de català Sí / No

Certificat de nivell superior de català 

Formació ACTIC Sí / No

Nivell 1 – Certificat bàsic ACTIC

Nivell 2 – Certificat mitjà ACTIC

Nivell 3 – Certificat avançat ACTIC

5. Altres mèrits

Sí / No

Ha superat un procés selectiu de concurs-oposició per a l’accés a una
plaça de la categoria de la plaça objecte de al convocatòria sense haver
obtingut plaça en propietat?

Bases reguladores del procés selectiu de sis places d’operari de la brigada de neteja viària, mitjançant el
sistema de concurs, corresponents a l’oferta pública d’estabilització de l’ocupació temporal de l’ajuntament
de la Seu d’Urgell.

Primera. Objecte i justificació

L’objecte  d’aquestes  bases  és  regular  la  selecció,  mitjançant  convocatòria pública i  amb el  sistema de
concurs  de mèrits,  de sis  places  d’operari  de la  brigada  de neteja  viària,  classificada a la  plantilla  de
personal de l’Ajuntament de La Seu d’Urgell, subgrup E, en règim laboral.

Aquestes places es troben subjectes al procés excepcional d’estabilització regulat per la Llei 20/2021, de 28
de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat i resten regides per les presents
bases, corresponents a l’oferta d’estabilització de l’ocupació temporal de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell,
aprovades  per  l’Alcaldia  núm.  368/2022  en  data  24.05.2022,  publicades  al  BOP  de  Lleida  en  data
30.05.2022 i al DOGC en data 27.05.2022.

Segona. Normativa aplicable
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L’Acord de condicions generals que regeix aquesta convocatòria va ser aprovat per la Junta de Govern
Local del dia 07.11.2022 i publicat al BOP el dia 15.11.2022

Aquesta convocatòria es regeix per allò disposat a la normativa vigent en matèria de Funció Pública. En
concret, al Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de l’Estatut bàsic
de l’empleat públic, al Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei
de les entitats locals, al 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, a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local
i al Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del coneixement del català i l’aranès en els processos
de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya.

Tercera. Principis rectors
L’Ajuntament  de La Seu d’Urgell  garanteix que tots  els  processos  de selecció es regiran pels  principis
constitucionals d’igualtat, mèrit i capacitat, així com els de:

a) Publicitat i convocatòria de les bases.
b) Transparència.
c) Imparcialitat i professionalitat dels membres del tribunal.
d) Independència i discrecionalitat tècnica en l’actuació del tribunal.
e) Adequació entre el contingut dels processos selectius i les funcions o tasques a desenvolupar.
f) Agilitat, sense perjudici de l’objectivitat, en els processos de selecció.

Quarta. Característiques de la plaça
Les característiques de la plaça objecte de la convocatòria són les següents:

 Nombre de places: 6
 Codi convocatòria: S.201.03, S.201.04, S.201.05, S.201.06, S.201.7 i S.201.08
 Règim: laboral fix.
 Denominació: Operari de la brigada de neteja viària.
 Grup: E.
 Jornada: completa
 Funcions generals:
- Realitzar els treballs vinculats a neteja de la via pública, incloent carrers, places, papereres i neteja de
cartells.
- Proposar  la  compra  de  material  i  dels  mitjans  necessaris  per  realitzar  les  feines  encomanades,  i
proveir-se del material i mitjans necessaris per al desenvolupament dels treballs encarregats.
- Col·laborar en la realització i actualització d’inventaris de material, mitjans auxiliars, etc.
- Dur a terme les ordres i instruccions emeses pel seu superior jeràrquic.
- Col·laborar i donar suport als superiors en la realització dels treballs manteniment a la via pública.
- Realitzar els trasllats de material, tant dels propis de la feina com d’aquells que li puguin encarregar i
conduir els vehicles assignats per al desplaçament.
- Utilitzar adequadament les instal·lacions i l’utillatge, així  com tenir  cura dels mateixos, tant del  seu
manteniment com del seu endreç.
- Donar suport a la resta de l’equip en el desenvolupament de les tasques i a l’equip de manteniment
municipal, tant en situacions d’emergència com en puntes de treball, o quan així sigui requerit.
- Comunicar  a  les  persones  superiors  responsables  els  desperfectes  i  possibles  incidències  que es
puguin produir en l’execució de les seves funcions.
- 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.
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- Mantenir en les millors condicions possibles de conservació i neteja les dependències adscrites al seu
àmbit competencial, i controlar el correcte estat de les mateixes.
- Utilització d’eines, maquinaria, mitjans auxiliars, riscos i mesures preventives per la realització de les
tasques pròpies de l’ofici.
- I d’altres tasques, amb caràcter general, que siguin atribuïdes segons la seva categoria.
- 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
- I, en general qualsevol altra funció de caràcter similar que li sigui atribuïda.

Les  funcions  no són determinants  i  excloents,  per  la qual  cosa es  considera qualsevol  altra funció de
caràcter similar que li sigui atribuïda.

Cinquena. Requisits dels aspirants
Per poder prendre part en el procés les persones aspirants hauran de complir, en la data de finalització del
termini  de  presentació  de  sol·licituds,  i  durant  el  desenvolupament  del  procés  selectiu,  els  següents
requisits:

a) Tenir la nacionalitat espanyola o trobar-se en algun dels supòsits previstos a l’article 57 del TREBEP.
Independentment de la seva nacionalitat, també podran ser admesos en aquesta convocatòria els cònjuges
dels espanyols i espanyoles i dels nacionals d’altres estats membres si no estan separats de dret. Així com
els i les descendents dels i de les cònjuges dels espanyols i espanyoles i dels nacionals d’altres estats
membres de la Unió Europea, sempre que els cònjuges no estiguin separats de dret, si són menors de 21
anys o dependents.
Les  persones  aspirants  amb  nacionalitat  diferent  a  l’espanyola  hauran  de  demostrar  els  coneixements
suficients de castellà i català i es podrà exigir la superació de proves amb aquesta finalitat.
b) Tenir la capacitat funcional per al desenvolupament de les funcions corresponents.
c) Haver complert els 16 anys i no excedir l’edat màxima de jubilació o la que s’estableixi a les bases
específiques de la convocatòria, si fos el cas, d’acord amb la normativa específica d’aplicació.
d) No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de les Administracions Públiques o
òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats Autònomes, ni trobar-se en situació d’inhabilitació
absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial o per exercir funcions similars a
les que es desenvolupaven.
En el  cas de pertànyer a un altre estat, no trobar-se inhabilitats o en situació equivalent ni  haver estat
sotmesos a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu estat i en els mateixos termes, l’accés
a l’ocupació pública.
e) De conformitat amb la Disposició Addicional 7a de la llei 7/2007, de 12 d’abril, que aprova l’Estatut
Bàsic de l’empleat públic, no s’exigeix estar en possessió de cap de les titulacions previstes en el sistema
educatiu.
En  el  cas  de  titulacions  expedides  a  l’estranger,  cal  aportar  l’homologació  corresponent  del  Ministeri
d’Educació, Cultura i Esports.
Si el títol procedeix d’un estat membre de la Unió Europea, s’ha de presentar el certificat acreditatiu del
reconeixement o d l’homologació del títol equivalent, de conformitat amb la Directiva 89/48/CEE, de 21 de
desembre de 1988, el Reial Decret 1837/2008 i altres normes de transposició i desplegament.
f) No tenir la condició de personal laboral fix en el mateix cos, escala o especialitat, en la mateixa escala,
subescala, classe o categoria de l’administració a que s’opta.
g) Acreditar coneixements de català equivalents al nivell A2 del marc europeu comú de referència (MECR)
segons estableix el Decret 161/2002, d’11 de juny.
Els aspirants que no acreditin estar en possessió del certificat de coneixements de llengua catalana del
nivell de suficiència de català A2 de la Secretaria de Política Lingüística o equivalent hauran de realitzar una
prova de coneixements amb contingut anàleg.
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Sempre que sigui possible, la prova la farà una persona tècnica del Consorci de Normalització Lingüística.
Aquesta persona assistirà al tribunal amb veu i sense vot. Aquesta té caràcter obligatori i eliminatori i es
qualificarà d’apte o no apte. Les persones aspirants que no superin la prova de català quedaran exclosos de
la convocatòria.
Quedaran exemptes de fer la prova aquelles persones candidates que, en algun procés de selecció per a
l’accés a la condició de personal funcionari o laboral, en qualsevol Administració o entitat del sector públic
institucional, ja hagin superat una prova de coneixements de català de nivell equivalent o superior.
h) Acreditar coneixements superiors de castellà tant en l’expressió oral com en l’escrita.
Les  persones  aspirants  admeses  en  el  procés  selectiu  que  no  tinguin  la  nacionalitat  espanyola  han
d’acreditar uns coneixements superiors de la llengua castellana.
L’aspirant que no pugui acreditar documentalment que posseeix el nivell requerit s’haurà de sotmetre a les
proves de coneixements de castellà previstes a les presents bases. Quedaran exemptes de la realització de
l’exercici de llengua castellana les persones aspirants que n’acreditin el coneixement superior mitjançant
alguna de les tres opcions següents:
- Haver cursat la primària, la secundaria i el batxillerat, si s’escau, a Espanya.
- Diploma d’espanyol  d’acord amb el  RDL 1137/2002, de 31 d’octubre,  o equivalent,  o certificat  que
acrediti haver superat totes les proves requerides per a l’obtenció del mateix.
- Certificat d’aptitud en espanyol per a persones estrangeres expedit per escoles oficials d’idiomes.
i) No patir cap malaltia ni cap limitació física o psíquica que impedeixi el desenvolupament normal de les
funcions corresponents a la plaça convocada.

Sisena. Presentació de sol·licituds i llista d’admesos i exclosos
6.1. Les persones interessades en prendre part en el procediment hauran de presentar una instància en la
qual hauran de fer constar que coneixen i accepten aquestes bases i reconeixen totes i cadascuna de les
condicions exigides.

Les  instàncies  hauran  de  presentar-se  per  la  seu  electrònica  de  l’Ajuntament  de  la  Seu  d’Urgell
(www.laseu.cat) i es podran presentar únicament de forma telemàtica a la seu electrònica de l’Ajuntament.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals, per aquesta convocatòria els terminis seran
del dia 1.04.2024 al 20.04.2024, ambdós inclosos. L’Ajuntament no acceptarà instàncies presentades abans
de la data d’inici ni després de la data final.

Les bases i la convocatòria es publicaran íntegrament en el BOP i DOGC. Els restants i successius anuncis
d’aquesta convocatòria es faran públics únicament en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.

6.2. A la instància s’adjuntarà:

a. Fotocòpia  del  Document  Nacional  d’Identitat  o  del  document  equivalent  dels  altres  països,  o  el
consentiment de la persona aspirant per tal que l’Ajuntament pugui comprovar que les dades que la persona
manifesta s’ajusten a la realitat.
b. Fotocòpia de la titulació d’accés requerida.
c. Currículum vitae en el qual s’incloguin les dades personals i de contacte.
d. Fotocòpia del document acreditatiu dels coneixements de nivell de català.
e. Fotocòpia del document acreditatiu dels coneixements de nivell de castellà.
f. Llistat ordenat de mèrits a tenir en compte a la fase de concurs, així com altres mèrits i circumstàncies
al·legades que hagin de ser valorades.
g. Fotocòpia dels certificats i títols acreditatius dels mèrits al·legats, tant personals com professionals.
h. Declaració responsable de complir totes i cadascuna de les condicions exigides en les bases d’aquesta
convocatòria,  sempre  referides  a  la  data  en  què  expira  el  termini  assenyalat  per  a  la  presentació
d’instàncies.
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6.3. Tota la documentació haurà de ser presentada de forma telemàtica. L’Ajuntament podrà requerir la
documentació original en cas de dubte per tal de garantir-ne la veracitat. En cas que es detecti falsedat en el
document la persona quedarà automàticament suspesa del procés.

6.4. Es computaran com a situacions assimilades al servei actiu, als efectes del còmput de serveis prestats,
els següents:

a. Les persones que hagin gaudit d’una excedència per cura de familiars d’acord amb l’article 89.4 del
TREBEP.
b. Les persones que hagin gaudit d’una excedència per raó de violència de gènere d’acord amb l’article
89.5 del TREBEP.
c. Les persones declarades en serveis especials d’acord amb l’article 87 del TREBEP.
d. El personal laboral declarat en excedència forçosa d’acord amb l’article 46.1 del TRET.

6.5. Amb la presentació de la sol·licitud, les persones aspirants:

a. Donen el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per
prendre part en aquesta convocatòria i per a la tramitació del procés selectiu, que seran incorporades al
fitxer de Recursos Humans, d’acord amb la normativa vigent.
b. Donen  el  seu  consentiment  a  rebre  per  via  electrònica  les  comunicacions  que  puguin  derivar-se
d’aquest procés.

6.6. Els aspirants, en el moment de la presentació de la instància per participar en el procés selectiu, hauran
de presentar en format digital, la fitxa d’autoavaluació amb els mèrits aportats així com la documentació
acreditativa corresponent. Només s’han de fer constar els mèrits obtinguts fins a l’últim dia del període de
presentació d’instàncies.

6.7. El currículum vitae i la vida laboral no substitueixen les funcions de la fitxa d’autoavaluació aportada a
l’Annex de les presents bases.

6.8.  Els  certificats  o  titulacions  hauran  d’acreditar  que  s’han  obtingut  com  a  molt  tard  en  la  data  de
presentació de sol·licituds.

6.9.  Les  persones  en  situació  de  discapacitat  seran  admeses  al  procés  de  selecció  sense  necessitat
d’acreditar  les  seves  condicions  psíquiques,  físiques  i  sensorials  abans  del  seu  començament,  sens
perjudici  que,  superat  el  procés  selectiu,  en  presentar  la  documentació  per  ser  nomenades,  hauran
d’acreditar, igual que la resta d’aspirants, la seva capacitat per desenvolupar les funcions i tasques dels llocs
que es convoquen.

Els aspirants amb discapacitat podran demanar en la sol·licitud de participació, l’adaptació o l’adequació de
temps i mitjans materials per a la realització de les proves i dels exercicis previstos en la convocatòria i el
motiu d’aquestes. Als efectes d’aquestes adaptacions es considerarà el que estableix l’article 7 del Decret
66/1999, de 9 de març, sobre l’accés a la funció pública de les persones amb discapacitat i dels equips de
valoració multiprofessional.

Els  aspirants  en  situació  de  discapacitat  que  sol·licitin  adaptacions,  hauran  de  presentar  un  dictamen
vinculant expedit per l’equip multiprofessional competent que determinarà, si fos el cas, l’adaptació del lloc o
llocs de treball sempre que aquesta no impliqui una modificació exorbitant en el context de l’organització o
sigui incompatible amb el desenvolupament de les funcions i tasques del lloc o llocs que es convoca.
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6.10. Un cop finalitzat el termini de presentació d’instàncies la Junta de Govern Local aprovarà, la llista
provisional de les persones aspirants admeses i excloses al procés selectiu, amb expressió de la causa
d’exclusió.  En  la  mateixa  resolució  s’indicarà  la  composició  del  tribunal  i  el  lloc,  la  data  i  l’hora  del
començament de les proves de coneixement d’idiomes, si s’escau.

6.11. Aquesta llista provisional es publicarà a l’e-tauler de l’Ajuntament. Malgrat això, en aplicació del que
preveu el segon paràgraf de l’art. 78 del Reglament del personal al servei de les entitats locals, es podrà
substituir aquesta publicació per una notificació a tots els interessats.

6.12. Un cop publicada la llista provisional es concedirà un termini de 5 dies hàbils per a la presentació
d’esmenes i reclamacions, per esmenar el defecte o adjuntar el document que sigui preceptiu. Si en aquest
termini no hi hagués reclamacions, al·legacions o esmenes la llista passaria a ser definitiva i es publicarà a
l’e-tauler de l’Ajuntament.

Setena. Tribunal qualificador
7.1. El tribunal qualificador s’ajustarà al que disposa l’article 60 del TREBEP i al Reglament de Personal al
servei de les entitats locals, aprovats pel Decret 214/1990. La seva composició serà estricament tècnica,
ajustada als principis d’imparcialitat i professionalitat, seguint en la mesura del possible els criteris de paritat
entre dones i homes.

7.2. El tribunal qualificador estarà constituït de la següent manera:

- President: un funcionari de carrera i/o personal laboral fix, personal de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.
- Dos vocals tècnics: funcionaris de carrera i/o personal laborals fix que podran ser o no personal del
mateix Ajuntament i que compliran en tot moment amb els requisits de professionalitat i imparcialitat.
- Secretari: un funcionari o personal laboral de l’Ajuntament, amb veu però sense vot.

Un dels vocals i el seu suplent ho serà a proposta de l’EAPC.

7.3. El tribunal no podrà constituir-se sense l’assistència d’almenys tres membres amb veu i vot, titulars o
suplents, ni podrà actuar sense la presència, com a mínim, del President i del Secretari. El Tribunal podrà
optar per reunir-se telemàticament sempre que es compleixin els requisits indicats a la base setena.

7.4.  El  tribunal pot  disposar la incorporació a les seves tasques d’assessors especialistes, els quals es
limitaran a l’exercici de les seves especialitats tècniques en base a les quals col·laboraran exclusivament
amb el tribunal. La seva funció se circumscriu a l’assessorament tècnic especialitzat, actuant amb veu però
sense vot. Els assessors hauran de guardar sigil i confidencialitat sobre les dades i assumptes sobre els
quals tinguin coneixement a conseqüència de la seva tasca assessora al tribunal.

7.5. L’abstenció i recusació dels i de les membres del tribunal s’ha d’ajustar al que preveuen els articles 23 i
24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

7.6.  El  tribunal  està  facultat  per  resoldre  els  dubtes  o  les  discrepàncies  que  s’originin  durant  el
desenvolupament del procés de selecció.

7.7. En cas d’empat, el vot del President serà de qualitat.

7.8.  El  tribunal  ordenarà  a  les  persones  aspirants  d’acord  amb  la  puntuació  declarada  en  la  fitxa
d’autoavaluació.
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7.9. Una vegada es disposi d’aquest llistat ordenat, el tribunal comprovarà les puntuacions de les persones
aspirants.  La  comprovació  es  realitzarà  respecte  dels  documents  aportats  i  esmentats  a  la  fitxa
d’autoavaluació i/o les dades aportades pel  Servei  de Recursos Humans de l’Ajuntament  respecte dels
serveis prestats en aquesta administració. En cas d’empat es verificarà la informació per poder desfer-los en
funció dels criteris fixats a la base 9.2 de les presents bases.

7.10. El tribunal podrà exigir que els aspirants mostrin els documents originals. En aquest cas, els aspirants
hauran d’aportar-los a l’Ajuntament  en el  termini  màxim de 5 dies des del  requeriment  que es  faci  als
aspirants.

7.11. El tribunal podrà decidir no comprovar la puntuació dels aspirants que, segons la puntuació que han fet
constar a la fitxa d’autoavaluació, no tenen opcions de poder ser seleccionats.

7.12. Una vegada realitzada la comprovació, el tribunal fixarà la llista provisional de puntuacions, ordenant
de major a menor les sol·licituds i indicant el resultat d’aplicar els criteris de desempat, quan hagi estat
necessari. En aquest llistat, les persones aspirants amb puntuació idèntica sortiran al mateix lloc.

7.13. El llistat es publicarà a l’e-Tauler de la seu electrònica de l’Ajuntament i no es farà cap notificació
personal als aspirants.

7.14. Les persones aspirants podran formular al·legacions en un termini de 5 dies hàbils a comptar des del
dia següent a la data de publicació de la llista i aportar els documents justificatius dels mèrits que s’hagin fet
constar  a la fitxa d’autoavaluació.  No podran incloure nous mèrits que no s’hagin fet  constar  a la fitxa
d’autoavaluació.

7.15.  El  tribunal  analitzarà  les  al·legacions,  les  resoldrà  justificadament,  fixarà  el  llistat  definitiu  de
puntuacions i farà la proposta de nomenament o contractació a l’òrgan competent. L’acta es publicarà a
l’e-Tauler de la seu electrònica de l’Ajuntament.

Vuitena. Procés selectiu
8.1. La forma de selecció serà la de concurs de mèrits, que es regirà segons els criteris generals establerts
a  l’acord  sobre  els  processos  d’estabilització  de  l’Ajuntament  de  la  Seu  d’Urgell  i  allò  disposat  a  les
Disposicions  Addicionals  6ª  i  8ª  de la  Llei  20/2021, de 28 de desembre,  de mesures  urgents  per  a  la
reducció de la temporalitat en l’ocupació pública.

8.2. Les persones aspirants que no acreditin un coneixement de català i castellà segons allò disposat a la
base 5ª hauran de realitzar les proves de coneixements de llengües que es detallen a continuació:

a. Prova de coneixements de català.
S’ajustarà a les disposicions del  Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del  coneixement del
català  i  l’aranès  en  els  processos  de  selecció  de  personal  i  de  provisió  de  llocs  de  treball  de  les
administracions públiques de Catalunya.
La prova de llengua catalana es qualificarà com a apte o no apte, essent, per tant, de caràcter eliminatori, i
el fet de no superar-la suposarà l’exclusió del procés selectiu.
Les  persones  aspirants  que  estiguin  en  possessió  del  certificat  acreditatiu  corresponent  o  els  seus
equivalents resten exempts de portar a terme aquesta prova.
b. Prova de coneixements de castellà.
Consistirà en la realització d’una prova en què es comprovarà que les persones aspirants posseeixen un
nivell  adient  de comprensió  i  expressió oral  i  escrita  d’aquesta llengua,  en tot  cas  ajustat  al  contingut
funcional del lloc de treball a desenvolupar.
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La prova de llengua castellana es qualificarà com a apte o no apte, essent, per tant, de caràcter eliminatori, i
el fet de no superar-la suposarà l’exclusió del procés selectiu.
Les  persones  aspirants  que  estiguin  en  possessió  del  certificat  acreditatiu  corresponent  o  els  seus
equivalents resten exempts de portar a terme aquesta prova.

8.3. L’acreditació i valoració dels mèrits es realitzarà d’acord amb els següents paràmetres:

a. El  límit  temporal  per  valorar  l’experiència  professional  serà  la  data  de  finalització  del  termini  de
presentació de sol·licituds de participació.
b. Només  es  valoraran  els  mèrits  citats  a  la  fitxa  d’autoavaluació  aportada  durant  el  període  de
presentació  d’instàncies  i  que es  pugui  verificar  amb la  documentació  acreditativa  presentada dins  del
mateix termini.
c. L’experiència professional es computa per mesos complets.
d. Els serveis prestats a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell  s’hauran d’acreditar mitjançant el certificat de
serveis prestats. El certificat no s’haurà d’aportar amb la instància i s’incorporarà d’ofici a la documentació
de cada aspirant, si aquest ho fa constar a la fitxa d’autoavaluació.
e. Els serveis prestats a d’altres Administracions públiques s’acreditaran mitjançant certificat de serveis
prestats amb el model de l’Annex I del Reial Decret 1461/82. No s’acceptaran els acreditats amb algun altre
model de certificat.
f. L’acreditació de la formació es realitzarà mitjançant  fotocòpia  dels  corresponents  títols  o certificats
emesos per les institucions formadores corresponents, que hauran d’incloure la identificació de la persona
titular, les hores de durada o crèdits equivalents, la temàtica, la data d’emissió, la indicació sobre si és un
certificat d’aprofitament o assistència, i l’organisme emissor.
g. Els mèrits obtinguts a l’estranger s’han d’acreditar mitjançant certificats traduïts oficialment a qualsevol
de les dues llengües oficials a Catalunya.

8.4. La puntuació del concurs de mèrits serà d’un màxim de 10 punts, que es distribuiran d’acord amb els
criteris següents:

8.4.1. Experiència professional.

L’experiència professional tindrà una valoració màxima de 6 punts, segons es detalla:

a. L’experiència  en  la  plaça  convocada  o  equivalent,  com a  funcionari  interí,  laboral  temporal,  o  en
adscripcions o assignacions temporals a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i/o a qualsevol ens públic que en
depèn es valorarà amb 0,10 punts per cada mes de serveis prestats.
b. L’experiència en altres llocs del mateix grup o subgrup de classificació, però no en la realització de
feines anàlogues, com a funcionari interí, laboral temporal, o en adscripcions o assignacions temporals a
l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i/o a qualsevol ens públic que en depèn es valorarà amb 0,0705 punts per
cada mes de serveis prestats.
c. L’experiència en llocs de treball  realitzant  tasques anàlogues a les de la plaça convocada, com a
funcionari interí  o laboral temporal, en altres administracions locals o en organismes o societats que en
depenguin es valorarà amb 0,033 punts per cada mes de serveis prestats.

8.4.1.2. Per a valorar l’experiència professional es seguiran els criteris següents:

a. Es comptabilitzarà com a mes un període ininterromput de 30 dies, independentment de la jornada de
treball, i no es tindran en compte les fraccions inferiors excepte quan s’apliquin els criteris de desempat.
b. En aquells casos de reducció de jornada per guarda legal o cura directa d’un familiar fins al segon grau
de consanguinitat o afinitat, aquests períodes es computaran com a jornada sencera, sempre que quedin
acreditats.
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8.4.2. Formació.

Els mèrits acadèmics es valoraran amb un màxim de 4 punts, seguint els criteris següents:

a. Es valoraran tots els cursos i  altres formacions reglades i  no reglades per  0,08 punts per  hora de
formació acreditada.

Certificats de cursos i altres formacions reglades i no reglades on s’especifiquin les hores de formació.

b. Es valorarà tenir un nivell de català superior a l’exigit. S’atorgaran 0,25 punts per nivell.
c. Es valorarà tenir l’ACTIC a raó de 0,50 punts per cada nivell.

8.4.3. Altres mèrits.

Es valorarà amb 0,50 punts haver superat un concurs-oposició de la categoria convocada a l’Ajuntament de
la Seu d’Urgell sense haver obtingut plaça en propietat.

Novena. Llista de persones aprovades i presentació de documents
9.1. La puntuació definitiva del procés selectiu serà el resultat de la puntuació obtinguda en la valoració dels
mèrits.

9.2. En cas d’empat, l’ordre de les persones aspirants s’establirà seguint els següents criteris:

1. Segons l’experiència total acreditada:
a. Major experiència a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i a la plaça convocada.
b. Major experiència a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i en altres llocs de treball del mateix grup que el de
la plaça convocada.
c. Major experiència en altres entitats locals i a la plaça convocada.
2. Major  nombre  de  dies  d’experiència  professional  en  la  plaça  convocada  o  equivalent,  prestats  a
l’Ajuntament de la Seu d’Urgell o en qualsevol ens públic integrat d’aquest.
3. La persona aspirant de major edat.

9.3.  Un  cop  finalitzada  la  qualificació  de  les  persones  aspirants  es  publicarà  la  relació  de  persones
aprovades per ordre de puntuació final.

9.4. L’aspirant que resulti seleccionat haurà de presentar davant de la Secretaria General de l’Ajuntament,
dins del termini de 20 dies naturals des de que es faci pública la proposta d’aspirant a la plaça objecte
d’aquesta convocatòria i abans de ser contractat com a laboral fix, el certificat mèdic acreditatiu de complir
les condicions físiques o psíquiques específiques per a l’exercici de les funcions pròpies del lloc de treball al
que es  fa  referència  així  com original  o  còpia  compulsada  de tots  els  documents  requerits  a  la  base
cinquena d’aquesta convocatòria.

9.5. Si l’aspirant seleccionat no signa el contracte o no aporta la referida documentació durant el termini
previst, es procedirà al nomenament del següent aspirant de la llista de puntuacions finals, respecte el qual
serà aplicable el mateix termini que a l’anterior; i així successivament per ordre de prelació d’acord amb les
puntuacions finals.

Desena. Període de pràctiques
10.1. Formarà part del procés selectiu la superació d’un període de pràctiques amb caràcter eliminatori, que
tindrà la durada prevista en l’Estatut dels Treballadors.
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10.2.  A la  finalització  del  període  de  pràctiques  s’emetrà  informe  d’avaluació  per  part  de  la  persona
responsable de fer el seguiment de la persona nomenada. La qualificació d’aquest període serà apte o no
apte. En cas dels aspirants declarats no aptes per resolució motivada de l’Alcaldia amb tràmit d’audiència
previ, perdran en conseqüència tots els drets a ser contractats.

10.3. El període de pràctiques es suprimirà en el cas que la persona aspirant hagi ocupat durant un termini
superior  als  dos  mesos  com  a  període  de  pràctiques  una  plaça  equivalent  a  la  de  l’objecte  de  la
convocatòria i a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.

10.4. Durant el període de pràctiques el personal haurà d’assistir als cursos de formació que l’Ajuntament
pugui organitzar.

10.5. Els aspirants que hagin superat aquest període seran contractats en règim laboral fix. Els que no
l’hagin superat perdran tots els drets a ser contractats.

Onzena. Creació i funcionament de la borsa de treball
11.1. Borsa de treball genèrica tindrà el funcionament que es descriu a continuació:

Les persones aspirants a les vacants convocades i que no obtinguin plaça passaran a formar part d’una
borsa de treball  de caràcter  extraordinari  per  ordre de puntuació.  Aquesta borsa funcionarà dins de la
jerarquia de borses i serà la que prevalgui per sobre del a resta de borses existents.

En cas d’empat entre els aspirants que s’incorporaran a la borsa, l’ordre s’establirà seguint els criteris de
desempat establerts en la base 9.2 de les presents bases.

11.2. Borsa de treball específica:

La finalitat d’aquesta borsa és excepcional, atenent l’esperit de la Llei 20/2021. Així, l’objecte de la borsa és
proveir aquelles places que han estat cobertes inicialment en propietat i respecte de les quals l’aspirant
seleccionat durant el  període de prova o mentre duri el  pla d’estabilització passi  a una situació que no
impliqui reserva de plaça. En aquest cas, l’Ajuntament podrà recórrer a la borsa de laborals fix per tal de
proveir la plaça que es generi com a conseqüència de la plaça que hagi tornat a quedar vacant.

La borsa de treball creada a partir d’aquest procés selectiu serà vigent fins al dia 31 d’octubre de 2024.

Les persones aspirants que passin a formar part de la borsa de treball podran ser cridades per l’Ajuntament
d’acord amb l’ordre rigorós de qualificació per al seu nomenament d’acord amb allò disposat a l’article 10 del
TREBEP, sempre i quan es trobin disponibles i reuneixin la resta de requisits en la data prevista per a l’inici
de la interinitat, i procedeixi legalment conforme a la normativa vigent del moment.

11.3. La pertinència a la borsa de treball  no implica, per si mateixa, cap mena de dret al nomenament.
Únicament es garanteix que quan l’Ajuntament consideri necessària la cobertura urgent d’una plaça s’apliqui
el procediment establert en aquestes bases.

11.4 L’Ajuntament intentarà comunicar-se un màxim de tres vegades amb la persona aspirant mitjançant
mitjans telemàtics: trucada telefònica, videotrucada, correu electrònic, SMS, etc. Entre cada intent hauran de
passar com a mínim 3 hores.

Si la persona no respongués en un termini màxim de tres dies hàbils, aquesta passaria a ocupar el darrer
lloc de la borsa de treball i l’Ajuntament iniciaria les comunicacions amb el o la següent aspirant de la borsa.
Tots els intents de comunicació per part de l’Ajuntament quedaran registrats a l’expedient pertinent.
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11.5. Si la persona cridada respongués a la comunicació iniciada per l’Ajuntament, aquest li atorgaria un
període màxim de dos dies hàbils per manifestar la seva conformitat o renúncia al nomenament.

11.6. La permanència de les persones a aquesta borsa resta supeditada a la disponibilitat per cobrir les
vacants que es presentin. S’exceptuen d’aquest supòsit les renúncies per causa justificada. Es consideren
causes justificades aquelles sobrevingudes i no voluntàries com malalties, part o compliment d’un deure
inexcusable  de  caràcter  públic  o  personal,  entre  d’altres.  Aquestes  situacions  s’hauran  de  justificar
documentalment.

11.7. Les persones que acumulin dues renúncies corresponents a dues ofertes de treball per alguna causa
diferent a les citades anteriorment, o siguin sancionades per la incoació d’un procediment disciplinari, seran
eliminades de la borsa.

11.8. Si el responsable del servei on s’adscrigui la persona integrant de la borsa prèviament nomenada emet
un informe negatiu, relatiu a la manca de capacitat manifestada per un rendiment insuficient que impedeixi
realitzar amb eficàcia les funcions atribuïdes al lloc de treball, en donarà trasllat a Recursos Humans, i
s’articularà  el  procediment  contradictori  corresponent,  el  qual  podrà comportar  l’expulsió  de la  persona
aspirant de la borsa, tot informant, si s’escau, la representació del personal.

Dotzena. Incompatibilitats
12.1. Serà aplicable a les persones proposades el règim d’incompatibilitat al sector públic, en compliment
dels quals en el moment del nomenament, hauran d’aportar una declaració de les activitats que realitza,
sol·licitant la compatibilitat en el seu cas, o exercir l’opció prevista a l’article 337 del Decret 214/90, de 30 de
juliol,  pel  qual  s’aprova el  Reglament  de Personal  al  servei  de les entitats  locals, així  com la resta de
disposicions aplicables.

12.2.  Pel  que  fa  a  la  determinació  i  adscripció  al  lloc  de  treball,  règim d’horari  i  jornada,  la  persona
nomenada s’atindrà als acords i resolucions que adoptin els òrgans corresponents de l’Ajuntament.

Tretzena. Incidències i recursos
13.1. Contra la convocatòria i les presents bases, que exhaureixen la via administrativa, es podrà interposar
per part de les persones interessades recurs potestatiu de reposició en el termini d’un mes davant el mateix
òrgan que les hagi aprovat, d’acord amb l’article 123 de la Llei  39/2015, d’1 d’octubre, de procediment
administratiu  comú  de  les  administracions  públiques.  En  cas  de  no  interposar  el  recurs  potestatiu  de
reposició es podrà interposar directament recurs contenciós administratiu, segons l’article abans esmentat i
el 45 i següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa,
davant el Jutjat contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la publicació
al Butlletí Oficial de la Província de Lleida.

13.2. Els actes qualificats del tribunal qualificador podran ser recorreguts en alçada davant la presidència de
la corporació o de l’autoritat en qui hagi delegat en el termini d’un mes des que s’hagin publicat.

13.3. Els actes de tràmit del tribunal qualificador no podran ser objecte de recurs, sense perjudici que es
puguin interposar reclamacions quan es tracti d’esmenar possibles errors materials en la confecció de la
llista d’aprovats, errors en la transcripció de publicacions, errors aritmètics en les qualificacions o errors
observables a simple vista. Aquests errors també podran ser corregits d’ofici pel tribunal.

13.4. El Tribunal està facultat per resoldre els dubtes o discrepàncies que sorgeixin referents a aquestes
bases i al desenvolupament del procés selectiu, i per prendre els acords necessaris pel seu bon ordre i
desenvolupament.
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13.5. En allò no previst en aquestes bases serà d’aplicació el que disposen la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim
local que va ser aprovat per Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, el Reial Decret Legislatiu 5/2015,
de 30 d’octubre, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, el Text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya que va ser aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril,  el  Reglament  de  personal  al  servei  de  les  entitats  locals  que  va  ser  aprovat  per  decret  de  la
Generalitat  de  Catalunya  214/1990,  de  30  de  juliol,  la  Llei  39/2015,  de  1  d’octubre,  de  procediment
administratiu comú de les Administracions Públiques, i la resta de les disposicions vigents en la matèria.

Catorzena. Clàusula de protecció de dades de caràcter general
14.1. L’Ajuntament de la Seu d’Urgell  tractarà les dades personals de les persones sol·licitants i  de les
persones seleccionades en aquest  procés selectiu,  amb la finalitat  de gestionar  la seva sol·licitud i  les
actuacions objecte d’aquesta convocatòria, i es sotmet a les obligacions previstes en el Reglament europeu
2016/679, de 27 d’abril, General de Protecció de Dades (RGPD) i la seva adaptació a l’ordenament jurídic
espanyol a través de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia
dels drets digitals, i la resta de normativa complementària. En concret es preveu el tractament de dades de
contacte i acadèmics de les persones que participen en l’execució i seguiment dels objectius establerts en
aquestes bases.

14.2. L’Ajuntament de la Seu d’Urgell realitzarà les tasques necessàries perquè s’acompleixin els principis i
deures establerts en la normativa vigent  sobre la matèria, per garantir  que no hi  ha risc per als drets i
llibertats dels sol·licitants i dels seleccionats. Aquestes actuacions han d’incloure especialment la garantia de
transparència, en compliment dels articles 13 i 14 del RGPD, amb la informació detallada per la corporació.

14.3.  Per  a  qualsevol  consulta  o  queixa  relacionades  amb  el  tractament  de  les  dades  personals,  els
sol·licitants  tenen el  dret de contactar  amb el  delegat de protecció de dades a través de la bústia que
l’Ajuntament de la Seu d’Urgell posa a la seva disposició: dpd@aj-laseu.cat

14.4. Les dades que les persones seleccionades han facilitat, un cop finalitzat el motiu que n’ha originat la
recollida, es conserven seguint les instruccions de gestió documental i d’arxiu de l’Ajuntament. Les dades
que les persones sol·licitants han facilitat es conserven durant un màxim de 3 anys a partir de la presentació
de la sol·licitud.

14.5.  Les persones aspirants  i  les persones seleccionades poden exercir  els  drets d’accés, rectificació,
supressió, limitació, portabilitat o oposició al tractament de les seves dades, en els termes previstos a la
legislació vigent, a través de la seu electrònica de l’Ajuntament.

14.6. Les persones seleccionades tenen l’obligació de respectar la confidencialitat de tota la informació i les
dades de caràcter personal que, per qualsevol mitjà, els arribin com a conseqüència de la seva estada a
l’Ajuntament, i no desvelar-les ni reproduir-les de cap manera a fora de l’Ajuntament. Les dades esmentades
poden referir-se tant a empleats públics, com a usuaris o ciutadans i, en general, a totes aquelles terceres
persones que de forma directa o indirecta es posin en contacte amb l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.

14.7. Les persones seleccionades tenen l’obligació de complir amb les polítiques de seguretat, protecció de
dades i ús dels sistemes d’informació vigents a l’Ajuntament, així com qualsevol instrucció que, en aquest
sentit, se’ls faciliti. A més, han de respectar la confidencialitat de qualsevol fet que hagin observat o que el
personal de l’Ajuntament els hagi fet arribar en relació amb el servei o el personal esmentat.

ANNEX
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Fitxa D’autoavaluació De Mèrits (L’autobaremació té la consideració de declaració responsable. La falsedat
en les dades d’autobaremació determina l’exclusió del procés i la consideració de no haver-hi participat, a
més de les actuacions legals que derivin de la falsedat en les dades) *

1. Dades personals

Nom i cognoms DNI

2. Dades de la plaça objecte de la convocatòria

Identificació de la plaça

Denominació: Operari brigada de neteja viària

Grup: E

Naturalesa: Laboral fix

3. Experiència professional

NÚM. DE MESOS

Mesos  de  servei  o  de  treball  prestat  en  la  plaça  objecte  de  la
convocatòria o equivalent, com a funcionari interí, laboral temporal, o en
adscripcions o assignacions temporals a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell
i/o a qualsevol ens públic que en depèn.

Mesos de servei o de treball prestat en altres llocs de treball en el mateix
grup  o  subgrup  de  classificació,  però  no  en  l’exercici  de  funcions
anàlogues, com a funcionari interí, laboral temporal, o en adscripcions o
assignacions temporals a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i/o a qualsevol
ens públic que en depèn.

Mesos  de  servei  o  de  treball  prestat  en  la  realització  de  tasques
anàlogues a les de la plaça convocada, com a funcionari interí o laboral
temporal,  en  qualsevol  altra  administració  local  o  en  organismes  o
societats que depenguin d’aquesta.

4. Formació

Formació reglada i no reglada
NOM DE L’ACCIÓ FORMATIVA HORES ORGANISME FORMADOR (CAL INDICAR EL
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RÈGIM JURÍDIC DE L’ORGANISME)

Coneixements de català Sí / No

Certificat de nivell superior de català 

Formació ACTIC Sí / No

Nivell 1 – Certificat bàsic ACTIC

Nivell 2 – Certificat mitjà ACTIC

Nivell 3 – Certificat avançat ACTIC

5. Altres mèrits

Sí / No

Ha superat un procés selectiu de concurs-oposició per a l’accés a una
plaça de la categoria de la plaça objecte de al convocatòria sense haver
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obtingut plaça en propietat?

Bases reguladores del procés selectiu de nou places d’operari de la brigada de neteja d’escoles i edificis
municipals, mitjançant el sistema de concurs, corresponents a l’oferta pública d’estabilització de l’ocupació
temporal de l’ajuntament de la Seu d’Urgell.

Primera. Objecte i justificació

L’objecte  d’aquestes  bases  és  regular  la  selecció,  mitjançant  convocatòria pública i  amb el  sistema de
concurs  de  mèrits,  de  nou  places  d’operari  de  la  brigada  de  neteja  d’escoles  i  edificis  municipals,
classificada a la plantilla de personal de l’Ajuntament de La Seu d’Urgell, subgrup E, en règim laboral.

Aquestes places es troben subjectes al procés excepcional d’estabilització regulat per la Llei 20/2021, de 28
de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat i resten regides per les presents
bases, corresponents a l’oferta d’estabilització de l’ocupació temporal de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell,
aprovades  per  l’Alcaldia  núm.  368/2022  en  data  24.05.2022,  publicades  al  BOP  de  Lleida  en  data
30.05.2022 i al DOGC en data 27.05.2022.

Segona. Normativa aplicable
L’Acord de condicions generals que regeix aquesta convocatòria va ser aprovat per la Junta de Govern
Local del dia 07.11.2022 i publicat al BOP el dia 15.11.2022

Aquesta convocatòria es regeix per allò disposat a la normativa vigent en matèria de Funció Pública. En
concret, al Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de l’Estatut bàsic
de l’empleat públic, al Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei
de les entitats locals, al 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, a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local
i al Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del coneixement del català i l’aranès en els processos
de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya.

Tercera. Principis rectors
L’Ajuntament  de La Seu d’Urgell  garanteix que tots  els  processos  de selecció es regiran pels  principis
constitucionals d’igualtat, mèrit i capacitat, així com els de:

a) Publicitat i convocatòria de les bases.
b) Transparència.
c) Imparcialitat i professionalitat dels membres del tribunal.
d) Independència i discrecionalitat tècnica en l’actuació del tribunal.
e) Adequació entre el contingut dels processos selectius i les funcions o tasques a desenvolupar.
f) Agilitat, sense perjudici de l’objectivitat, en els processos de selecció.

Quarta. Característiques de la plaça
Les característiques de la plaça objecte de la convocatòria són les següents:

 Nombre de places: 9
 Codi convocatòria: S.203.02, S.203.03, S.203.04, S.203.05, S.203.06, S.203.07, S.203.08, S.203.09 i
S.203.10.
 Règim: laboral fix.
 Denominació: Operari de la brigada de neteja d’escoles i edificis municipals.
 Grup: E.
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 Previsió de ser adscrit al lloc de treball: Els aspirants escolliran el lloc d’adscripció seguint l’ordre de
puntuació  total  obtinguda.  L’aspirant  que  quedi  en  primera  posició  escollirà  el  lloc  d’adscripció  i  així
successivament amb la resta.
La resolució de contractació contindrà també l’adscripció al lloc de treball que podrà tenir caràcter definitiu.
 Jornada: completa
 Horari: segons necessitat del servei, en funció del lloc d’adscripció.
 Funcions generals:

- Netejar de les classes, els despatxos i sales comuns, passadissos, vidres, pols, rajoles, cadires, taules,
lavabos, pissarres, les joguines quan toqui, fregar el terra, treure les escombraries, passar la mopa, col·locar
taules i cadires, i en general totes aquelles altres tasques de neteja en les instal·lacions de la llar d’infants,
centres educatius i zona annexes, així com els seus exteriors.

- Netejar els vidres, la pols, lavabos, rajoles, cadires, taules, ordinadors, fregar el terra, passar la mopa,
treure les escombraries, i  en general  totes aquelles altres tasques de neteja en les instal·lacions de la
biblioteca,  centres  cívic,  escoles  municipals,  consorcis,  arxius,  locals  socials,  consultoris,  i  altres
dependències municipals, així com el propi Ajuntament.

- Netejar  externament  les  instal·lacions  i  fer  les  neteges  generals  i  a  fons  segons  la  planificació
establerta.

- Mantenir net i en condicions òptimes els estris de neteja.

- Reposar el paper, sabó, les bosses d’escombraries i qualsevol altre producte similar que sigui assignat
al servei.

- Comprovar al tancament dels centres, que les llums estiguin apagades, les portes tancades, activar
l’alarma i tancar el centre quan correspongui.

- Proposar  la  compra  de  material  i  dels  mitjans  necessaris  per  realitzar  les  feines  encomanades,  i
proveir-se del material i mitjans necessaris per al desenvolupament dels treballs encarregats.

- Col·laborar en la realització i actualització d’inventaris de material, etc.

- Portar un control adequat dels productes de neteja.

- 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

- I, en general qualsevol altra funció de caràcter similar que li sigui atribuïda

Les funcions  no són determinants  i  excloents,  per  la qual  cosa es  considera qualsevol  altra funció de
caràcter similar que li sigui atribuïda.

Cinquena. Requisits dels aspirants
Per poder prendre part en el procés les persones aspirants hauran de complir, en la data de finalització del
termini  de  presentació  de  sol·licituds,  i  durant  el  desenvolupament  del  procés  selectiu,  els  següents
requisits:

a) Tenir la nacionalitat espanyola o trobar-se en algun dels supòsits previstos a l’article 57 del TREBEP.
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Independentment de la seva nacionalitat, també podran ser admesos en aquesta convocatòria els cònjuges
dels espanyols i espanyoles i dels nacionals d’altres estats membres si no estan separats de dret. Així com
els i les descendents dels i de les cònjuges dels espanyols i espanyoles i dels nacionals d’altres estats
membres de la Unió Europea, sempre que els cònjuges no estiguin separats de dret, si són menors de 21
anys o dependents.
Les  persones  aspirants  amb  nacionalitat  diferent  a  l’espanyola  hauran  de  demostrar  els  coneixements
suficients de castellà i català i es podrà exigir la superació de proves amb aquesta finalitat.
b) Tenir la capacitat funcional per al desenvolupament de les funcions corresponents.
c) Haver complert els 16 anys i no excedir l’edat màxima de jubilació o la que s’estableixi a les bases
específiques de la convocatòria, si fos el cas, d’acord amb la normativa específica d’aplicació.
d) No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de les Administracions Públiques o
òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats Autònomes, ni trobar-se en situació d’inhabilitació
absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial o per exercir funcions similars a
les que es desenvolupaven.
En el  cas de pertànyer a un altre estat, no trobar-se inhabilitats o en situació equivalent ni  haver estat
sotmesos a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu estat i en els mateixos termes, l’accés
a l’ocupació pública.
e) De conformitat amb la Disposició Addicional 7a de la llei 7/2007, de 12 d’abril, que aprova l’Estatut
Bàsic de l’empleat públic, no s’exigeix estar en possessió de cap de les titulacions previstes en el sistema
educatiu.
En  el  cas  de  titulacions  expedides  a  l’estranger,  cal  aportar  l’homologació  corresponent  del  Ministeri
d’Educació, Cultura i Esports.
Si el títol procedeix d’un estat membre de la Unió Europea, s’ha de presentar el certificat acreditatiu del
reconeixement o d l’homologació del títol equivalent, de conformitat amb la Directiva 89/48/CEE, de 21 de
desembre de 1988, el Reial Decret 1837/2008 i altres normes de transposició i desplegament.
f) No tenir la condició de personal laboral fix en el mateix cos, escala o especialitat, en la mateixa escala,
subescala, classe o categoria de l’administració a que s’opta.
g) Acreditar coneixements de català equivalents al nivell A2 del marc europeu comú de referència (MECR)
segons estableix el Decret 161/2002, d’11 de juny.
Els aspirants que no acreditin estar en possessió del certificat de coneixements de llengua catalana del
nivell de suficiència de català A2 de la Secretaria de Política Lingüística o equivalent hauran de realitzar una
prova de coneixements amb contingut anàleg.
Sempre que sigui possible, la prova la farà una persona tècnica del Consorci de Normalització Lingüística.
Aquesta persona assistirà al tribunal amb veu i sense vot. Aquesta té caràcter obligatori i eliminatori i es
qualificarà d’apte o no apte. Les persones aspirants que no superin la prova de català quedaran exclosos de
la convocatòria.
Quedaran exemptes de fer la prova aquelles persones candidates que, en algun procés de selecció per a
l’accés a la condició de personal funcionari o laboral, en qualsevol Administració o entitat del sector públic
institucional, ja hagin superat una prova de coneixements de català de nivell equivalent o superior.
h) Acreditar coneixements superiors de castellà tant en l’expressió oral com en l’escrita.
Les  persones  aspirants  admeses  en  el  procés  selectiu  que  no  tinguin  la  nacionalitat  espanyola  han
d’acreditar uns coneixements superiors de la llengua castellana.
L’aspirant que no pugui acreditar documentalment que posseeix el nivell requerit s’haurà de sotmetre a les
proves de coneixements de castellà previstes a les presents bases. Quedaran exemptes de la realització de
l’exercici de llengua castellana les persones aspirants que n’acreditin el coneixement superior mitjançant
alguna de les tres opcions següents:
- Haver cursat la primària, la secundaria i el batxillerat, si s’escau, a Espanya.
- Diploma d’espanyol  d’acord amb el  RDL 1137/2002, de 31 d’octubre,  o equivalent,  o certificat  que
acrediti haver superat totes les proves requerides per a l’obtenció del mateix.
- Certificat d’aptitud en espanyol per a persones estrangeres expedit per escoles oficials d’idiomes.
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i) No patir cap malaltia ni cap limitació física o psíquica que impedeixi el desenvolupament normal de les
funcions corresponents a la plaça convocada.

Sisena. Presentació de sol·licituds i llista d’admesos i exclosos
6.1. Les persones interessades en prendre part en el procediment hauran de presentar una instància en la
qual hauran de fer constar que coneixen i accepten aquestes bases i reconeixen totes i cadascuna de les
condicions exigides.

Les  instàncies  hauran  de  presentar-se  per  la  seu  electrònica  de  l’Ajuntament  de  la  Seu  d’Urgell
(www.laseu.cat) i es podran presentar únicament de forma telemàtica a la seu electrònica de l’Ajuntament.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals, per aquesta convocatòria els terminis seran
del dia 1.07.2024 al 20.07.2024, ambdós inclosos. L’Ajuntament no acceptarà instàncies presentades abans
de la data d’inici ni després de la data final.

Les bases i la convocatòria es publicaran íntegrament en el BOP i DOGC. Els restants i successius anuncis
d’aquesta convocatòria es faran públics únicament en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.

6.2. A la instància s’adjuntarà:

a. Fotocòpia  del  Document  Nacional  d’Identitat  o  del  document  equivalent  dels  altres  països,  o  el
consentiment de la persona aspirant per tal que l’Ajuntament pugui comprovar que les dades que la persona
manifesta s’ajusten a la realitat.
b. Fotocòpia de la titulació d’accés requerida.
c. Currículum vitae en el qual s’incloguin les dades personals i de contacte.
d. Fotocòpia del document acreditatiu dels coneixements de nivell de català.
e. Fotocòpia del document acreditatiu dels coneixements de nivell de castellà.
f. Llistat ordenat de mèrits a tenir en compte a la fase de concurs, així com altres mèrits i circumstàncies
al·legades que hagin de ser valorades.
g. Fotocòpia dels certificats i títols acreditatius dels mèrits al·legats, tant personals com professionals.
h. Declaració responsable de complir totes i cadascuna de les condicions exigides en les bases d’aquesta
convocatòria,  sempre  referides  a  la  data  en  què  expira  el  termini  assenyalat  per  a  la  presentació
d’instàncies.

6.3. Tota la documentació haurà de ser presentada de forma telemàtica. L’Ajuntament podrà requerir la
documentació original en cas de dubte per tal de garantir-ne la veracitat. En cas que es detecti falsedat en el
document la persona quedarà automàticament suspesa del procés.

6.4. Es computaran com a situacions assimilades al servei actiu, als efectes del còmput de serveis prestats,
els següents:

a. Les persones que hagin gaudit d’una excedència per cura de familiars d’acord amb l’article 89.4 del
TREBEP.
b. Les persones que hagin gaudit d’una excedència per raó de violència de gènere d’acord amb l’article
89.5 del TREBEP.
c. Les persones declarades en serveis especials d’acord amb l’article 87 del TREBEP.
d. El personal laboral declarat en excedència forçosa d’acord amb l’article 46.1 del TRET.

6.5. Amb la presentació de la sol·licitud, les persones aspirants:
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a. Donen el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per
prendre part en aquesta convocatòria i per a la tramitació del procés selectiu, que seran incorporades al
fitxer de Recursos Humans, d’acord amb la normativa vigent.
b. Donen  el  seu  consentiment  a  rebre  per  via  electrònica  les  comunicacions  que  puguin  derivar-se
d’aquest procés.

6.6. Els aspirants, en el moment de la presentació de la instància per participar en el procés selectiu, hauran
de presentar en format digital, la fitxa d’autoavaluació amb els mèrits aportats així com la documentació
acreditativa corresponent. Només s’han de fer constar els mèrits obtinguts fins a l’últim dia del període de
presentació d’instàncies.

6.7. El currículum vitae i la vida laboral no substitueixen les funcions de la fitxa d’autoavaluació aportada a
l’Annex de les presents bases.

6.8.  Els  certificats  o  titulacions  hauran  d’acreditar  que  s’han  obtingut  com  a  molt  tard  en  la  data  de
presentació de sol·licituds.

6.9.  Les  persones  en  situació  de  discapacitat  seran  admeses  al  procés  de  selecció  sense  necessitat
d’acreditar  les  seves  condicions  psíquiques,  físiques  i  sensorials  abans  del  seu  començament,  sens
perjudici  que,  superat  el  procés  selectiu,  en  presentar  la  documentació  per  ser  nomenades,  hauran
d’acreditar, igual que la resta d’aspirants, la seva capacitat per desenvolupar les funcions i tasques dels llocs
que es convoquen.

Els aspirants amb discapacitat podran demanar en la sol·licitud de participació, l’adaptació o l’adequació de
temps i mitjans materials per a la realització de les proves i dels exercicis previstos en la convocatòria i el
motiu d’aquestes. Als efectes d’aquestes adaptacions es considerarà el que estableix l’article 7 del Decret
66/1999, de 9 de març, sobre l’accés a la funció pública de les persones amb discapacitat i dels equips de
valoració multiprofessional.

Els  aspirants  en  situació  de  discapacitat  que  sol·licitin  adaptacions,  hauran  de  presentar  un  dictamen
vinculant expedit per l’equip multiprofessional competent que determinarà, si fos el cas, l’adaptació del lloc o
llocs de treball sempre que aquesta no impliqui una modificació exorbitant en el context de l’organització o
sigui incompatible amb el desenvolupament de les funcions i tasques del lloc o llocs que es convoca.

6.10. Un cop finalitzat el termini de presentació d’instàncies la Junta de Govern Local aprovarà, la llista
provisional de les persones aspirants admeses i excloses al procés selectiu, amb expressió de la causa
d’exclusió.  En  la  mateixa  resolució  s’indicarà  la  composició  del  tribunal  i  el  lloc,  la  data  i  l’hora  del
començament de les proves de coneixement d’idiomes, si s’escau.

6.11. Aquesta llista provisional es publicarà a l’e-tauler de l’Ajuntament. Malgrat això, en aplicació del que
preveu el segon paràgraf de l’art. 78 del Reglament del personal al servei de les entitats locals, es podrà
substituir aquesta publicació per una notificació a tots els interessats.

6.12. Un cop publicada la llista provisional es concedirà un termini de 5 dies hàbils per a la presentació
d’esmenes i reclamacions, per esmenar el defecte o adjuntar el document que sigui preceptiu. Si en aquest
termini no hi hagués reclamacions, al·legacions o esmenes la llista passaria a ser definitiva i es publicarà a
l’e-tauler de l’Ajuntament.

Setena. Tribunal qualificador
7.1. El tribunal qualificador s’ajustarà al que disposa l’article 60 del TREBEP i al Reglament de Personal al
servei de les entitats locals, aprovats pel Decret 214/1990. La seva composició serà estricament tècnica,
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ajustada als principis d’imparcialitat i professionalitat, seguint en la mesura del possible els criteris de paritat
entre dones i homes.

7.2. El tribunal qualificador estarà constituït de la següent manera:

- President: un funcionari de carrera i/o personal laboral fix, personal de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.
- Dos vocals tècnics: funcionaris de carrera i/o personal laborals fix que podran ser o no personal del
mateix Ajuntament i que compliran en tot moment amb els requisits de professionalitat i imparcialitat.
- Secretari: un funcionari o personal laboral de l’Ajuntament, amb veu però sense vot.

Un dels vocals i el seu suplent ho serà a proposta de l’EAPC.

7.3. El tribunal no podrà constituir-se sense l’assistència d’almenys tres membres amb veu i vot, titulars o
suplents, ni podrà actuar sense la presència, com a mínim, del President i del Secretari. El Tribunal podrà
optar per reunir-se telemàticament sempre que es compleixin els requisits indicats a la base setena.

7.4.  El  tribunal pot  disposar la incorporació a les seves tasques d’assessors especialistes, els quals es
limitaran a l’exercici de les seves especialitats tècniques en base a les quals col·laboraran exclusivament
amb el tribunal. La seva funció se circumscriu a l’assessorament tècnic especialitzat, actuant amb veu però
sense vot. Els assessors hauran de guardar sigil i confidencialitat sobre les dades i assumptes sobre els
quals tinguin coneixement a conseqüència de la seva tasca assessora al tribunal.

7.5. L’abstenció i recusació dels i de les membres del tribunal s’ha d’ajustar al que preveuen els articles 23 i
24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

7.6.  El  tribunal  està  facultat  per  resoldre  els  dubtes  o  les  discrepàncies  que  s’originin  durant  el
desenvolupament del procés de selecció.

7.7. En cas d’empat, el vot del President serà de qualitat.

7.8.  El  tribunal  ordenarà  a  les  persones  aspirants  d’acord  amb  la  puntuació  declarada  en  la  fitxa
d’autoavaluació.

7.9. Una vegada es disposi d’aquest llistat ordenat, el tribunal comprovarà les puntuacions de les persones
aspirants.  La  comprovació  es  realitzarà  respecte  dels  documents  aportats  i  esmentats  a  la  fitxa
d’autoavaluació i/o les dades aportades pel  Servei  de Recursos Humans de l’Ajuntament  respecte dels
serveis prestats en aquesta administració. En cas d’empat es verificarà la informació per poder desfer-los en
funció dels criteris fixats a la base 9.2 de les presents bases.

7.10. El tribunal podrà exigir que els aspirants mostrin els documents originals. En aquest cas, els aspirants
hauran d’aportar-los a l’Ajuntament  en el  termini  màxim de 5 dies des del  requeriment  que es  faci  als
aspirants.

7.11. El tribunal podrà decidir no comprovar la puntuació dels aspirants que, segons la puntuació que han fet
constar a la fitxa d’autoavaluació, no tenen opcions de poder ser seleccionats.

7.12. Una vegada realitzada la comprovació, el tribunal fixarà la llista provisional de puntuacions, ordenant
de major a menor les sol·licituds i indicant el resultat d’aplicar els criteris de desempat, quan hagi estat
necessari. En aquest llistat, les persones aspirants amb puntuació idèntica sortiran al mateix lloc.
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7.13. El llistat es publicarà a l’e-Tauler de la seu electrònica de l’Ajuntament i no es farà cap notificació
personal als aspirants.

7.14. Les persones aspirants podran formular al·legacions en un termini de 5 dies hàbils a comptar des del
dia següent a la data de publicació de la llista i aportar els documents justificatius dels mèrits que s’hagin fet
constar  a la fitxa d’autoavaluació.  No podran incloure nous mèrits que no s’hagin fet  constar  a la fitxa
d’autoavaluació.

7.15.  El  tribunal  analitzarà  les  al·legacions,  les  resoldrà  justificadament,  fixarà  el  llistat  definitiu  de
puntuacions i farà la proposta de nomenament o contractació a l’òrgan competent. L’acta es publicarà a
l’e-Tauler de la seu electrònica de l’Ajuntament.

Vuitena. Procés selectiu
8.1. La forma de selecció serà la de concurs de mèrits, que es regirà segons els criteris generals establerts
a  l’acord  sobre  els  processos  d’estabilització  de  l’Ajuntament  de  la  Seu  d’Urgell  i  allò  disposat  a  les
Disposicions  Addicionals  6ª  i  8ª  de la  Llei  20/2021, de 28 de desembre,  de mesures  urgents  per  a  la
reducció de la temporalitat en l’ocupació pública.

8.2. Les persones aspirants que no acreditin un coneixement de català i castellà segons allò disposat a la
base 5ª hauran de realitzar les proves de coneixements de llengües que es detallen a continuació:

a. Prova de coneixements de català.
S’ajustarà a les disposicions del  Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del  coneixement del
català  i  l’aranès  en  els  processos  de  selecció  de  personal  i  de  provisió  de  llocs  de  treball  de  les
administracions públiques de Catalunya.
La prova de llengua catalana es qualificarà com a apte o no apte, essent, per tant, de caràcter eliminatori, i
el fet de no superar-la suposarà l’exclusió del procés selectiu.
Les  persones  aspirants  que  estiguin  en  possessió  del  certificat  acreditatiu  corresponent  o  els  seus
equivalents resten exempts de portar a terme aquesta prova.
b. Prova de coneixements de castellà.
Consistirà en la realització d’una prova en què es comprovarà que les persones aspirants posseeixen un
nivell  adient  de comprensió  i  expressió oral  i  escrita  d’aquesta llengua,  en tot  cas  ajustat  al  contingut
funcional del lloc de treball a desenvolupar.
La prova de llengua castellana es qualificarà com a apte o no apte, essent, per tant, de caràcter eliminatori, i
el fet de no superar-la suposarà l’exclusió del procés selectiu.
Les  persones  aspirants  que  estiguin  en  possessió  del  certificat  acreditatiu  corresponent  o  els  seus
equivalents resten exempts de portar a terme aquesta prova.

8.3. L’acreditació i valoració dels mèrits es realitzarà d’acord amb els següents paràmetres:

a. El  límit  temporal  per  valorar  l’experiència  professional  serà  la  data  de  finalització  del  termini  de
presentació de sol·licituds de participació.
b. Només  es  valoraran  els  mèrits  citats  a  la  fitxa  d’autoavaluació  aportada  durant  el  període  de
presentació  d’instàncies  i  que es  pugui  verificar  amb la  documentació  acreditativa  presentada dins  del
mateix termini.
c. L’experiència professional es computa per mesos complets.
d. Els serveis prestats a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell  s’hauran d’acreditar mitjançant el certificat de
serveis prestats. El certificat no s’haurà d’aportar amb la instància i s’incorporarà d’ofici a la documentació
de cada aspirant, si aquest ho fa constar a la fitxa d’autoavaluació.
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e. Els serveis prestats a d’altres Administracions públiques s’acreditaran mitjançant certificat de serveis
prestats amb el model de l’Annex I del Reial Decret 1461/82. No s’acceptaran els acreditats amb algun altre
model de certificat.
f. L’acreditació de la formació es realitzarà mitjançant  fotocòpia  dels  corresponents  títols  o certificats
emesos per les institucions formadores corresponents, que hauran d’incloure la identificació de la persona
titular, les hores de durada o crèdits equivalents, la temàtica, la data d’emissió, la indicació sobre si és un
certificat d’aprofitament o assistència, i l’organisme emissor.
g. Els mèrits obtinguts a l’estranger s’han d’acreditar mitjançant certificats traduïts oficialment a qualsevol
de les dues llengües oficials a Catalunya.

8.4. La puntuació del concurs de mèrits serà d’un màxim de 10 punts, que es distribuiran d’acord amb els
criteris següents:

8.4.1. Experiència professional.

L’experiència professional tindrà una valoració màxima de 6 punts, segons es detalla:

a. L’experiència  en  la  plaça  convocada  o  equivalent,  com a  funcionari  interí,  laboral  temporal,  o  en
adscripcions o assignacions temporals a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i/o a qualsevol ens públic que en
depèn es valorarà amb 0,10 punts per cada mes de serveis prestats.
b. L’experiència en altres llocs del mateix grup o subgrup de classificació, però no en la realització de
feines anàlogues, com a funcionari interí, laboral temporal, o en adscripcions o assignacions temporals a
l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i/o a qualsevol ens públic que en depèn es valorarà amb 0,0705 punts per
cada mes de serveis prestats.
c. L’experiència en llocs de treball  realitzant  tasques anàlogues a les de la plaça convocada, com a
funcionari interí  o laboral temporal, en altres administracions locals o en organismes o societats que en
depenguin es valorarà amb 0,033 punts per cada mes de serveis prestats.

8.4.1.2. Per a valorar l’experiència professional es seguiran els criteris següents:

a. Es comptabilitzarà com a mes un període ininterromput de 30 dies, independentment de la jornada de
treball, i no es tindran en compte les fraccions inferiors excepte quan s’apliquin els criteris de desempat.
b. En aquells casos de reducció de jornada per guarda legal o cura directa d’un familiar fins al segon grau
de consanguinitat o afinitat, aquests períodes es computaran com a jornada sencera, sempre que quedin
acreditats.

8.4.2. Formació.

Els mèrits acadèmics es valoraran amb un màxim de 4 punts, seguint els criteris següents:

a. Es valoraran tots els cursos i  altres formacions reglades i  no reglades per  0,08 punts per  hora de
formació acreditada.
b. Certificats de cursos i altres formacions reglades i no reglades on s’especifiquin les hores de formació.
c. Es valorarà tenir un nivell de català superior a l’exigit. S’atorgaran 0,25 punts per nivell.
d. Es valorarà tenir l’ACTIC a raó de 0,50 punts per cada nivell.

8.4.3. Altres mèrits.

Es valorarà amb 0,50 punts haver superat un concurs-oposició de la categoria convocada a l’Ajuntament de
la Seu d’Urgell sense haver obtingut plaça en propietat.
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Novena. Llista de persones aprovades i presentació de documents
9.1. La puntuació definitiva del procés selectiu serà el resultat de la puntuació obtinguda en la valoració dels
mèrits.

9.2. En cas d’empat, l’ordre de les persones aspirants s’establirà seguint els següents criteris:

1. Segons l’experiència total acreditada:
a. Major experiència a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i a la plaça convocada.
b. Major experiència a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i en altres llocs de treball del mateix grup que el de
la plaça convocada.
c. Major experiència en altres entitats locals i a la plaça convocada.
2. Major  nombre  de  dies  d’experiència  professional  en  la  plaça  convocada  o  equivalent,  prestats  a
l’Ajuntament de la Seu d’Urgell o en qualsevol ens públic integrat d’aquest.
3. La persona aspirant de major edat.

9.3.  Un  cop  finalitzada  la  qualificació  de  les  persones  aspirants  es  publicarà  la  relació  de  persones
aprovades per ordre de puntuació final.

9.4. L’aspirant que resulti seleccionat haurà de presentar davant de la Secretaria General de l’Ajuntament,
dins del termini de 20 dies naturals des de que es faci pública la proposta d’aspirant a la plaça objecte
d’aquesta convocatòria i abans de ser contractat com a laboral fix, el certificat mèdic acreditatiu de complir
les condicions físiques o psíquiques específiques per a l’exercici de les funcions pròpies del lloc de treball al
que es  fa  referència  així  com original  o  còpia  compulsada  de tots  els  documents  requerits  a  la  base
cinquena d’aquesta convocatòria.

9.5. La resolució de nomenament o contractació contindrà també l’adscripció al lloc de treball que podrà
tenir caràcter provisional o definitiu, segons el nombre i les condicions de treball de les destinacions.

9.6. Si l’aspirant seleccionat no signa el contracte o no aporta la referida documentació durant el termini
previst, es procedirà al nomenament del següent aspirant de la llista de puntuacions finals, respecte el qual
serà aplicable el mateix termini que a l’anterior; i així successivament per ordre de prelació d’acord amb les
puntuacions finals.

Desena. Període de pràctiques
10.1. Formarà part del procés selectiu la superació d’un període de pràctiques amb caràcter eliminatori, que
tindrà la durada prevista en l’Estatut dels Treballadors.

10.2.  A la  finalització  del  període  de  pràctiques  s’emetrà  informe  d’avaluació  per  part  de  la  persona
responsable de fer el seguiment de la persona nomenada. La qualificació d’aquest període serà apte o no
apte. En cas dels aspirants declarats no aptes per resolució motivada de l’Alcaldia amb tràmit d’audiència
previ, perdran en conseqüència tots els drets a ser contractats.

10.3. El període de pràctiques es suprimirà en el cas que la persona aspirant hagi ocupat durant un termini
superior  als  dos  mesos  com  a  període  de  pràctiques  una  plaça  equivalent  a  la  de  l’objecte  de  la
convocatòria i a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.

10.4. Durant el període de pràctiques el personal haurà d’assistir als cursos de formació que l’Ajuntament
pugui organitzar.

10.5. Els aspirants que hagin superat aquest període seran contractats en règim laboral fix. Els que no
l’hagin superat perdran tots els drets a ser contractats.
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Onzena. Creació i funcionament de la borsa de treball
11.1. Borsa de treball genèrica tindrà el funcionament que es descriu a continuació:

Les persones aspirants a les vacants convocades i que no obtinguin plaça passaran a formar part d’una
borsa de treball  de caràcter  extraordinari  per  ordre de puntuació.  Aquesta borsa funcionarà dins de la
jerarquia de borses i serà la que prevalgui per sobre del a resta de borses existents.

En cas d’empat entre els aspirants que s’incorporaran a la borsa, l’ordre s’establirà seguint els criteris de
desempat establerts en la base 9.2 de les presents bases.

11.2. Borsa de treball específica:

La finalitat d’aquesta borsa és excepcional, atenent l’esperit de la Llei 20/2021. Així, l’objecte de la borsa és
proveir aquelles places que han estat cobertes inicialment en propietat i respecte de les quals l’aspirant
seleccionat durant el  període de prova o mentre duri el  pla d’estabilització passi  a una situació que no
impliqui reserva de plaça. En aquest cas, l’Ajuntament podrà recórrer a la borsa de laborals fix per tal de
proveir la plaça que es generi com a conseqüència de la plaça que hagi tornat a quedar vacant.

La borsa de treball creada a partir d’aquest procés selectiu serà vigent fins al dia 31 d’octubre de 2024.

Les persones aspirants que passin a formar part de la borsa de treball podran ser cridades per l’Ajuntament
d’acord amb l’ordre rigorós de qualificació per al seu nomenament d’acord amb allò disposat a l’article 10 del
TREBEP, sempre i quan es trobin disponibles i reuneixin la resta de requisits en la data prevista per a l’inici
de la interinitat, i procedeixi legalment conforme a la normativa vigent del moment.

11.3. La pertinència a la borsa de treball  no implica, per si mateixa, cap mena de dret al nomenament.
Únicament es garanteix que quan l’Ajuntament consideri necessària la cobertura urgent d’una plaça s’apliqui
el procediment establert en aquestes bases.

11.4 L’Ajuntament intentarà comunicar-se un màxim de tres vegades amb la persona aspirant mitjançant
mitjans telemàtics: trucada telefònica, videotrucada, correu electrònic, SMS, etc. Entre cada intent hauran de
passar com a mínim 3 hores.

Si la persona no respongués en un termini màxim de tres dies hàbils, aquesta passaria a ocupar el darrer
lloc de la borsa de treball i l’Ajuntament iniciaria les comunicacions amb el o la següent aspirant de la borsa.
Tots els intents de comunicació per part de l’Ajuntament quedaran registrats a l’expedient pertinent.

11.5. Si la persona cridada respongués a la comunicació iniciada per l’Ajuntament, aquest li atorgaria un
període màxim de dos dies hàbils per manifestar la seva conformitat o renúncia al nomenament.

11.6. La permanència de les persones a aquesta borsa resta supeditada a la disponibilitat per cobrir les
vacants que es presentin. S’exceptuen d’aquest supòsit les renúncies per causa justificada. Es consideren
causes justificades aquelles sobrevingudes i no voluntàries com malalties, part o compliment d’un deure
inexcusable  de  caràcter  públic  o  personal,  entre  d’altres.  Aquestes  situacions  s’hauran  de  justificar
documentalment.

11.7. Les persones que acumulin dues renúncies corresponents a dues ofertes de treball per alguna causa
diferent a les citades anteriorment, o siguin sancionades per la incoació d’un procediment disciplinari, seran
eliminades de la borsa.
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11.8. Si el responsable del servei on s’adscrigui la persona integrant de la borsa prèviament nomenada emet
un informe negatiu, relatiu a la manca de capacitat manifestada per un rendiment insuficient que impedeixi
realitzar amb eficàcia les funcions atribuïdes al lloc de treball, en donarà trasllat a Recursos Humans, i
s’articularà  el  procediment  contradictori  corresponent,  el  qual  podrà comportar  l’expulsió  de la  persona
aspirant de la borsa, tot informant, si s’escau, la representació del personal.

Dotzena. Incompatibilitats
12.1. Serà aplicable a les persones proposades el règim d’incompatibilitat al sector públic, en compliment
dels quals en el moment del nomenament, hauran d’aportar una declaració de les activitats que realitza,
sol·licitant la compatibilitat en el seu cas, o exercir l’opció prevista a l’article 337 del Decret 214/90, de 30 de
juliol,  pel  qual  s’aprova el  Reglament  de Personal  al  servei  de les entitats  locals, així  com la resta de
disposicions aplicables.

12.2.  Pel  que  fa  a  la  determinació  i  adscripció  al  lloc  de  treball,  règim d’horari  i  jornada,  la  persona
nomenada s’atindrà als acords i resolucions que adoptin els òrgans corresponents de l’Ajuntament.

Tretzena. Incidències i recursos
13.1. Contra la convocatòria i les presents bases, que exhaureixen la via administrativa, es podrà interposar
per part de les persones interessades recurs potestatiu de reposició en el termini d’un mes davant el mateix
òrgan que les hagi aprovat, d’acord amb l’article 123 de la Llei  39/2015, d’1 d’octubre, de procediment
administratiu  comú  de  les  administracions  públiques.  En  cas  de  no  interposar  el  recurs  potestatiu  de
reposició es podrà interposar directament recurs contenciós administratiu, segons l’article abans esmentat i
el 45 i següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa,
davant el Jutjat contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la publicació
al Butlletí Oficial de la Província de Lleida.

13.2. Els actes qualificats del tribunal qualificador podran ser recorreguts en alçada davant la presidència de
la corporació o de l’autoritat en qui hagi delegat en el termini d’un mes des que s’hagin publicat.

13.3. Els actes de tràmit del tribunal qualificador no podran ser objecte de recurs, sense perjudici que es
puguin interposar reclamacions quan es tracti d’esmenar possibles errors materials en la confecció de la
llista d’aprovats, errors en la transcripció de publicacions, errors aritmètics en les qualificacions o errors
observables a simple vista. Aquests errors també podran ser corregits d’ofici pel tribunal.

13.4. El Tribunal està facultat per resoldre els dubtes o discrepàncies que sorgeixin referents a aquestes
bases i al desenvolupament del procés selectiu, i per prendre els acords necessaris pel seu bon ordre i
desenvolupament.

13.5. En allò no previst en aquestes bases serà d’aplicació el que disposen la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim
local que va ser aprovat per Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, el Reial Decret Legislatiu 5/2015,
de 30 d’octubre, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, el Text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya que va ser aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril,  el  Reglament  de  personal  al  servei  de  les  entitats  locals  que  va  ser  aprovat  per  decret  de  la
Generalitat  de  Catalunya  214/1990,  de  30  de  juliol,  la  Llei  39/2015,  de  1  d’octubre,  de  procediment
administratiu comú de les Administracions Públiques, i la resta de les disposicions vigents en la matèria.

Catorzena. Clàusula de protecció de dades de caràcter general
14.1. L’Ajuntament de la Seu d’Urgell  tractarà les dades personals de les persones sol·licitants i  de les
persones seleccionades en aquest  procés selectiu,  amb la finalitat  de gestionar  la seva sol·licitud i  les
actuacions objecte d’aquesta convocatòria, i es sotmet a les obligacions previstes en el Reglament europeu

Administració Local 314



  Número 245

Butlletí Oficial de la Província de Lleida Divendres, 23 de desembre de 2022

2016/679, de 27 d’abril, General de Protecció de Dades (RGPD) i la seva adaptació a l’ordenament jurídic
espanyol a través de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia
dels drets digitals, i la resta de normativa complementària. En concret es preveu el tractament de dades de
contacte i acadèmics de les persones que participen en l’execució i seguiment dels objectius establerts en
aquestes bases.

14.2. L’Ajuntament de la Seu d’Urgell realitzarà les tasques necessàries perquè s’acompleixin els principis i
deures establerts en la normativa vigent  sobre la matèria, per garantir  que no hi  ha risc per als drets i
llibertats dels sol·licitants i dels seleccionats. Aquestes actuacions han d’incloure especialment la garantia de
transparència, en compliment dels articles 13 i 14 del RGPD, amb la informació detallada per la corporació.

14.3.  Per  a  qualsevol  consulta  o  queixa  relacionades  amb  el  tractament  de  les  dades  personals,  els
sol·licitants  tenen el  dret de contactar  amb el  delegat de protecció de dades a través de la bústia que
l’Ajuntament de la Seu d’Urgell posa a la seva disposició: dpd@aj-laseu.cat

14.4. Les dades que les persones seleccionades han facilitat, un cop finalitzat el motiu que n’ha originat la
recollida, es conserven seguint les instruccions de gestió documental i d’arxiu de l’Ajuntament. Les dades
que les persones sol·licitants han facilitat es conserven durant un màxim de 3 anys a partir de la presentació
de la sol·licitud.

14.5.  Les persones aspirants  i  les persones seleccionades poden exercir  els  drets d’accés, rectificació,
supressió, limitació, portabilitat o oposició al tractament de les seves dades, en els termes previstos a la
legislació vigent, a través de la seu electrònica de l’Ajuntament.

14.6. Les persones seleccionades tenen l’obligació de respectar la confidencialitat de tota la informació i les
dades de caràcter personal que, per qualsevol mitjà, els arribin com a conseqüència de la seva estada a
l’Ajuntament, i no desvelar-les ni reproduir-les de cap manera a fora de l’Ajuntament. Les dades esmentades
poden referir-se tant a empleats públics, com a usuaris o ciutadans i, en general, a totes aquelles terceres
persones que de forma directa o indirecta es posin en contacte amb l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.

14.7. Les persones seleccionades tenen l’obligació de complir amb les polítiques de seguretat, protecció de
dades i ús dels sistemes d’informació vigents a l’Ajuntament, així com qualsevol instrucció que, en aquest
sentit, se’ls faciliti. A més, han de respectar la confidencialitat de qualsevol fet que hagin observat o que el
personal de l’Ajuntament els hagi fet arribar en relació amb el servei o el personal esmentat.

ANNEX
Fitxa d’autoavaluació de mèrits (l’autobaremació té la consideració de declaració responsable. La falsedat
en les dades d’autobaremació determina l’exclusió del procés i la consideració de no haver-hi participat, a
més de les actuacions legals que derivin de la falsedat en les dades) *

1. Dades personals

Nom i cognoms DNI

2. Dades de la plaça objecte de la convocatòria
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Identificació de la plaça

Denominació: Operari de la brigada de neteja d’escoles i edificis municipals

Grup: E

Naturalesa: Laboral fix

3. Experiència professional 

NÚM. DE MESOS

Mesos  de  servei  o  de  treball  prestat  en  la  plaça  objecte  de  la
convocatòria o equivalent, com a funcionari interí, laboral temporal, o en
adscripcions o assignacions temporals a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell
i/o a qualsevol ens públic que en depèn.

Mesos de servei o de treball prestat en altres llocs de treball en el mateix
grup  o  subgrup  de  classificació,  però  no  en  l’exercici  de  funcions
anàlogues, com a funcionari interí, laboral temporal, o en adscripcions o
assignacions temporals a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i/o a qualsevol
ens públic que en depèn.

Mesos  de  servei  o  de  treball  prestat  en  la  realització  de  tasques
anàlogues a les de la plaça convocada, com a funcionari interí o laboral
temporal,  en  qualsevol  altra  administració  local  o  en  organismes  o
societats que depenguin d’aquesta.

4. Formació

Formació reglada i no reglada
NOM DE L’ACCIÓ FORMATIVA HORES ORGANISME FORMADOR (CAL INDICAR EL

RÈGIM JURÍDIC DE L’ORGANISME)
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Coneixements de català Sí / No

Certificat de nivell superior de català 

Formació ACTIC Sí / No

Nivell 1 – Certificat bàsic ACTIC

Nivell 2 – Certificat mitjà ACTIC

Nivell 3 – Certificat avançat ACTIC

5. Altres mèrits

Sí / No

Ha superat un procés selectiu de concurs-oposició per a l’accés a una
plaça de la categoria de la plaça objecte de al convocatòria sense haver
obtingut plaça en propietat?

Bases reguladores del procés selectiu d’una plaça d’ajudant de direcció de ràdio seu, mitjançant el sistema
de concurs, corresponents a l’oferta pública d’estabilització de l’ocupació temporal de l’ajuntament de la Seu
d’Urgell.

Primera. Objecte i justificació

L’objecte  d’aquestes  bases  és  regular  la  selecció,  mitjançant  convocatòria pública i  amb el  sistema de
concurs de mèrits, d’una plaça d’ajudant de Direcció de Ràdio Seu, classificada a la plantilla de personal de
l’Ajuntament de La Seu d’Urgell  a l’escala d’Administració Especial,  subescala Tècnica, subgrup A1, en
règim funcionarial.

Aquesta plaça es troba subjecta al procés excepcional d’estabilització regulat per la Llei 20/2021, de 28 de
desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat i resten regides per les presents bases,
corresponents a l’oferta d’estabilització de l’ocupació temporal de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, aprovades
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per l’Alcaldia núm. 368/2022 en data 24.05.2022, publicades al  BOP de Lleida en data 30.05.2022 i  al
DOGC en data 27.05.2022.

Segona. Normativa aplicable
L’Acord de condicions generals que regeix aquesta convocatòria va ser aprovat per la Junta de Govern
Local del dia 07.11.2022 i publicat al BOP el dia 15.11.2022

Aquesta convocatòria es regeix per allò disposat a la normativa vigent en matèria de Funció Pública. En
concret, al Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de l’Estatut bàsic
de l’empleat públic, al Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei
de les entitats locals, al 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, a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local
i al Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del coneixement del català i l’aranès en els processos
de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya.

Tercera. Principis rectors
L’Ajuntament  de La Seu d’Urgell  garanteix que tots  els  processos  de selecció es regiran pels  principis
constitucionals d’igualtat, mèrit i capacitat, així com els de:

a) Publicitat i convocatòria de les bases.
b) Transparència.
c) Imparcialitat i professionalitat dels membres del tribunal.
d) Independència i discrecionalitat tècnica en l’actuació del tribunal.
e) Adequació entre el contingut dels processos selectius i les funcions o tasques a desenvolupar.
f) Agilitat, sense perjudici de l’objectivitat, en els processos de selecció.

Quarta. Característiques de la plaça
Les característiques de la plaça objecte de la convocatòria són les següents:

 Nombre de places: 1.
 Codi convocatòries: S.710.01
 Règim: funcionari de carrera.
 Denominació: Ajudant de Direcció Ràdio Seu
 Escala: Administració Especial.
 Subescala: Tècnica.
 Grup: A1.
 Jornada: completa.  L’horari  s’adaptarà a les necessitats  del  servei  amb els  següents requeriments
específics:
o Jornada partida
o Treball en caps de setmana i/o festius
o Servei de guàrdies.
 Funcions generals:
- Tasques de redacció i locució dels informatius i butlletins de RàdioSeu.
- Edició del portal web i actualització dels perfils de RàdioSeu a les xarxes socials.
- Direcció, edició i presentació de programes, gravats o en directe.
- Seguiment o cobertura de plens municipals, rodes de premsa o activitats diverses.
- Locució i/o edició de falques publicitàries i entrevistes.
- Tasques de control tècnic i gestió dels recursos materials, prenent en consideració criteris professionals
dels responsables d’aquests àmbits.
- Gestió de la programació de continuïtat.
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- Suport a la direcció en l’elaboració i execució de la programació, i en el funcionament general del mitjà
si s’escau.
- 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
- I, en general qualsevol altra funció de caràcter similar que li sigui atribuïda

Les funcions  no són determinants  i  excloents,  per  la qual  cosa es  considera qualsevol  altra funció de
caràcter similar que li sigui atribuïda.

Cinquena. Requisits dels aspirants
Per poder prendre part en el procés les persones aspirants hauran de complir, en la data de finalització del
termini  de  presentació  de  sol·licituds,  i  durant  el  desenvolupament  del  procés  selectiu,  els  següents
requisits:

a) Tenir la nacionalitat espanyola o trobar-se en algun dels supòsits previstos a l’article 57 del TREBEP.
Independentment de la seva nacionalitat, també podran ser admesos en aquesta convocatòria els cònjuges
dels espanyols i espanyoles i dels nacionals d’altres estats membres si no estan separats de dret. Així com
els i les descendents dels i de les cònjuges dels espanyols i espanyoles i dels nacionals d’altres estats
membres de la Unió Europea, sempre que els cònjuges no estiguin separats de dret, si són menors de 21
anys o dependents.
Les  persones  aspirants  amb  nacionalitat  diferent  a  l’espanyola  hauran  de  demostrar  els  coneixements
suficients de castellà i català i es podrà exigir la superació de proves amb aquesta finalitat.
b) Tenir la capacitat funcional per al desenvolupament de les funcions corresponents.
c) Haver complert els 16 anys i no excedir l’edat màxima de jubilació o la que s’estableixi a les bases
específiques de la convocatòria, si fos el cas, d’acord amb la normativa específica d’aplicació.
d) No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de les Administracions Públiques o
òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats Autònomes, ni trobar-se en situació d’inhabilitació
absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial o per exercir funcions similars a
les que es desenvolupaven.
En el  cas de pertànyer a un altre estat, no trobar-se inhabilitats o en situació equivalent ni  haver estat
sotmesos a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu estat i en els mateixos termes, l’accés
a l’ocupació pública.
e) Estar en possessió de la titulació de Grau universitari en periodisme, ciències de la informació, ciències
de la comunicació o comunicació audiovisual.
En  el  cas  de  titulacions  expedides  a  l’estranger,  cal  aportar  l’homologació  corresponent  del  Ministeri
d’Educació, Cultura i Esports.
Si el títol procedeix d’un estat membre de la Unió Europea, s’ha de presentar el certificat acreditatiu del
reconeixement o d l’homologació del títol equivalent, de conformitat amb la Directiva 89/48/CEE, de 21 de
desembre de 1988, el Reial Decret 1837/2008 i altres normes de transposició i desplegament.
f) No tenir la condició de personal funcionari de carrera en el mateix cos, escala o especialitat, en la
mateixa escala, subescala, classe o categoria de l’administració a que s’opta.
g) Acreditar  coneixements  de  català  equivalents  al  nivell  C1  del  marc  europeu  comú  de  referència
(MECR) segons estableix el Decret 161/2002, d’11 de juny.
Els aspirants que no acreditin estar en possessió del certificat de coneixements de llengua catalana del
nivell de suficiència de català C1 de la Secretaria de Política Lingüística o equivalent hauran de realitzar una
prova de coneixements amb contingut anàleg.
Sempre que sigui possible, la prova la farà una persona tècnica del Consorci de Normalització Lingüística.
Aquesta persona assistirà al tribunal amb veu i sense vot. Aquesta té caràcter obligatori i eliminatori i es
qualificarà d’apte o no apte. Les persones aspirants que no superin la prova de català quedaran exclosos de
la convocatòria.

Administració Local 319



  Número 245

Butlletí Oficial de la Província de Lleida Divendres, 23 de desembre de 2022

Quedaran exemptes de fer la prova aquelles persones candidates que, en algun procés de selecció per a
l’accés a la condició de personal funcionari o laboral, en qualsevol Administració o entitat del sector públic
institucional, ja hagin superat una prova de coneixements de català de nivell equivalent o superior.
h) Acreditar coneixements superiors de castellà tant en l’expressió oral com en l’escrita.
Les  persones  aspirants  admeses  en  el  procés  selectiu  que  no  tinguin  la  nacionalitat  espanyola  han
d’acreditar uns coneixements superiors de la llengua castellana.
L’aspirant que no pugui acreditar documentalment que posseeix el nivell requerit s’haurà de sotmetre a les
proves de coneixements de castellà previstes a les presents bases. Quedaran exemptes de la realització de
l’exercici de llengua castellana les persones aspirants que n’acreditin el coneixement superior mitjançant
alguna de les tres opcions següents:
- Haver cursat la primària, la secundaria i el batxillerat, si s’escau, a Espanya.
- Diploma d’espanyol  d’acord amb el  RDL 1137/2002, de 31 d’octubre,  o equivalent,  o certificat  que
acrediti haver superat totes les proves requerides per a l’obtenció del mateix.
- Certificat d’aptitud en espanyol per a persones estrangeres expedit per escoles oficials d’idiomes.
i) No patir cap malaltia ni cap limitació física o psíquica que impedeixi el desenvolupament normal de les
funcions corresponents a la plaça convocada.
j) Estar en possessió del permís de conduir B

Sisena. Presentació de sol·licituds i llista d’admesos i exclosos
6.1. Les persones interessades en prendre part en el procediment hauran de presentar una instància en la
qual hauran de fer constar que coneixen i accepten aquestes bases i reconeixen totes i cadascuna de les
condicions exigides.

Les  instàncies  hauran  de  presentar-se  per  la  seu  electrònica  de  l’Ajuntament  de  la  Seu  d’Urgell
(www.laseu.cat) i es podran presentar únicament de forma telemàtica a la seu electrònica de l’Ajuntament.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals, per aquesta convocatòria els terminis seran
del dia 9.01.2023 al 28.01.2023, ambdós inclosos. En ser el darrer dia inhàbil, passaran les actuacions al dia
següent hàbil. L’Ajuntament no acceptarà instàncies presentades abans de la data d’inici ni després de la
data final.

Les bases i la convocatòria es publicaran íntegrament en el BOP i DOGC. Els restants i successius anuncis
d’aquesta convocatòria es faran públics únicament en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.

6.2. A la instància s’adjuntarà:

a. Fotocòpia  del  Document  Nacional  d’Identitat  o  del  document  equivalent  dels  altres  països,  o  el
consentiment de la persona aspirant per tal que l’Ajuntament pugui comprovar que les dades que la persona
manifesta s’ajusten a la realitat.
b. Fotocòpia de la titulació d’accés requerida.
c. Currículum vitae en el qual s’incloguin les dades personals i de contacte.
d. Fotocòpia del document acreditatiu dels coneixements de nivell de català.
e. Fotocòpia del document acreditatiu dels coneixements de nivell de castellà.
f. Llistat ordenat de mèrits a tenir en compte a la fase de concurs, així com altres mèrits i circumstàncies
al·legades que hagin de ser valorades.
g. Fotocòpia dels certificats i títols acreditatius dels mèrits al·legats, tant personals com professionals.
h. Declaració responsable de complir totes i cadascuna de les condicions exigides en les bases d’aquesta
convocatòria,  sempre  referides  a  la  data  en  què  expira  el  termini  assenyalat  per  a  la  presentació
d’instàncies.
i. Permís B de conduir
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6.3. Tota la documentació haurà de ser presentada de forma telemàtica. L’Ajuntament podrà requerir la
documentació original en cas de dubte per tal de garantir-ne la veracitat. En cas que es detecti falsedat en el
document la persona quedarà automàticament suspesa del procés.

6.4. Es computaran com a situacions assimilades al servei actiu, als efectes del còmput de serveis prestats,
els següents:

a. Les persones que hagin gaudit d’una excedència per cura de familiars d’acord amb l’article 89.4 del
TREBEP.
b. Les persones que hagin gaudit d’una excedència per raó de violència de gènere d’acord amb l’article
89.5 del TREBEP.
c. Les persones declarades en serveis especials d’acord amb l’article 87 del TREBEP.
d. El personal laboral declarat en excedència forçosa d’acord amb l’article 46.1 del TRET.

6.5. Amb la presentació de la sol·licitud, les persones aspirants:

a. Donen el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per
prendre part en aquesta convocatòria i per a la tramitació del procés selectiu, que seran incorporades al
fitxer de Recursos Humans, d’acord amb la normativa vigent.
b. Donen  el  seu  consentiment  a  rebre  per  via  electrònica  les  comunicacions  que  puguin  derivar-se
d’aquest procés.

6.6. Els aspirants, en el moment de la presentació de la instància per participar en el procés selectiu, hauran
de presentar en format digital, la fitxa d’autoavaluació amb els mèrits aportats així com la documentació
acreditativa corresponent. Només s’han de fer constar els mèrits obtinguts fins a l’últim dia del període de
presentació d’instàncies.

6.7. El currículum vitae i la vida laboral no substitueixen les funcions de la fitxa d’autoavaluació aportada a
l’Annex de les presents bases.

6.8.  Els  certificats  o  titulacions  hauran  d’acreditar  que  s’han  obtingut  com  a  molt  tard  en  la  data  de
presentació de sol·licituds.

6.9.  Les  persones  en  situació  de  discapacitat  seran  admeses  al  procés  de  selecció  sense  necessitat
d’acreditar  les  seves  condicions  psíquiques,  físiques  i  sensorials  abans  del  seu  començament,  sens
perjudici  que,  superat  el  procés  selectiu,  en  presentar  la  documentació  per  ser  nomenades,  hauran
d’acreditar, igual que la resta d’aspirants, la seva capacitat per desenvolupar les funcions i tasques dels llocs
que es convoquen.

Els aspirants amb discapacitat podran demanar en la sol·licitud de participació, l’adaptació o l’adequació de
temps i mitjans materials per a la realització de les proves i dels exercicis previstos en la convocatòria i el
motiu d’aquestes. Als efectes d’aquestes adaptacions es considerarà el que estableix l’article 7 del Decret
66/1999, de 9 de març, sobre l’accés a la funció pública de les persones amb discapacitat i dels equips de
valoració multiprofessional.

Els  aspirants  en  situació  de  discapacitat  que  sol·licitin  adaptacions,  hauran  de  presentar  un  dictamen
vinculant expedit per l’equip multiprofessional competent que determinarà, si fos el cas, l’adaptació del lloc o
llocs de treball sempre que aquesta no impliqui una modificació exorbitant en el context de l’organització o
sigui incompatible amb el desenvolupament de les funcions i tasques del lloc o llocs que es convoca.
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6.10. Un cop finalitzat el termini de presentació d’instàncies la Junta de Govern Local aprovarà, la llista
provisional de les persones aspirants admeses i excloses al procés selectiu, amb expressió de la causa
d’exclusió.  En  la  mateixa  resolució  s’indicarà  la  composició  del  tribunal  i  el  lloc,  la  data  i  l’hora  del
començament de les proves de coneixement d’idiomes, si s’escau.

6.11. Aquesta llista provisional es publicarà a l’e-tauler de l’Ajuntament. Malgrat això, en aplicació del que
preveu el segon paràgraf de l’art. 78 del Reglament del personal al servei de les entitats locals, es podrà
substituir aquesta publicació per una notificació a tots els interessats.

6.12. Un cop publicada la llista provisional es concedirà un termini de 5 dies hàbils per a la presentació
d’esmenes i reclamacions, per esmenar el defecte o adjuntar el document que sigui preceptiu. Si en aquest
termini no hi hagués reclamacions, al·legacions o esmenes la llista passaria a ser definitiva i es publicarà a
l’e-tauler de l’Ajuntament.

Setena. Tribunal qualificador
7.1. El tribunal qualificador s’ajustarà al que disposa l’article 60 del TREBEP i al Reglament de Personal al
servei de les entitats locals, aprovats pel Decret 214/1990. La seva composició serà estricament tècnica,
ajustada als principis d’imparcialitat i professionalitat, seguint en la mesura del possible els criteris de paritat
entre dones i homes.

7.2. El tribunal qualificador estarà constituït de la següent manera:

- President: un funcionari de carrera i/o personal laboral fix, personal de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.
- Dos vocals tècnics: funcionaris de carrera i/o personal laboral fix que podran ser o no personal del
mateix Ajuntament i que compliran en tot moment amb els requisits de professionalitat i imparcialitat.
- Secretari: un funcionari o personal laboral fix de l’Ajuntament, amb veu però sense vot.

Un dels vocals i el seu suplent ho serà a proposta de l’EAPC.

7.3. El tribunal no podrà constituir-se sense l’assistència d’almenys tres membres amb veu i vot, titulars o
suplents, ni podrà actuar sense la presència, com a mínim, del President i del Secretari. El Tribunal podrà
optar per reunir-se telemàticament sempre que es compleixin els requisits indicats a la base setena.

7.4.  El  tribunal pot  disposar la incorporació a les seves tasques d’assessors especialistes, els quals es
limitaran a l’exercici de les seves especialitats tècniques en base a les quals col·laboraran exclusivament
amb el tribunal. La seva funció se circumscriu a l’assessorament tècnic especialitzat, actuant amb veu però
sense vot. Els assessors hauran de guardar sigil i confidencialitat sobre les dades i assumptes sobre els
quals tinguin coneixement a conseqüència de la seva tasca assessora al tribunal.

7.5. L’abstenció i recusació dels i de les membres del tribunal s’ha d’ajustar al que preveuen els articles 23 i
24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

7.6.  El  tribunal  està  facultat  per  resoldre  els  dubtes  o  les  discrepàncies  que  s’originin  durant  el
desenvolupament del procés de selecció.

7.7. En cas d’empat, el vot del President serà de qualitat.

7.8.  El  tribunal  ordenarà  a  les  persones  aspirants  d’acord  amb  la  puntuació  declarada  en  la  fitxa
d’autoavaluació.
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7.9. Una vegada es disposi d’aquest llistat ordenat, el tribunal comprovarà les puntuacions de les persones
aspirants.  La  comprovació  es  realitzarà  respecte  dels  documents  aportats  i  esmentats  a  la  fitxa
d’autoavaluació i/o les dades aportades pel  Servei  de Recursos Humans de l’Ajuntament  respecte dels
serveis prestats en aquesta administració. En cas d’empat es verificarà la informació per poder desfer-los en
funció dels criteris fixats a la base 9.2 de les presents bases.

7.10. El tribunal podrà exigir que els aspirants mostrin els documents originals. En aquest cas, els aspirants
hauran d’aportar-los a l’Ajuntament  en el  termini  màxim de 5 dies des del  requeriment  que es  faci  als
aspirants.

7.11. El tribunal podrà decidir no comprovar la puntuació dels aspirants que, segons la puntuació que han fet
constar a la fitxa d’autoavaluació, no tenen opcions de poder ser seleccionats.

7.12. Una vegada realitzada la comprovació, el tribunal fixarà la llista provisional de puntuacions, ordenant
de major a menor les sol·licituds i indicant el resultat d’aplicar els criteris de desempat, quan hagi estat
necessari. En aquest llistat, les persones aspirants amb puntuació idèntica sortiran al mateix lloc.

7.13. El llistat es publicarà a l’e-Tauler de la seu electrònica de l’Ajuntament i no es farà cap notificació
personal als aspirants.

7.14. Les persones aspirants podran formular al·legacions en un termini de 5 dies hàbils a comptar des del
dia següent a la data de publicació de la llista i aportar els documents justificatius dels mèrits que s’hagin fet
constar  a la fitxa d’autoavaluació.  No podran incloure nous mèrits que no s’hagin fet  constar  a la fitxa
d’autoavaluació.

7.15.  El  tribunal  analitzarà  les  al·legacions,  les  resoldrà  justificadament,  fixarà  el  llistat  definitiu  de
puntuacions i farà la proposta de nomenament o contractació a l’òrgan competent. L’acta es publicarà a
l’e-Tauler de la seu electrònica de l’Ajuntament.

Vuitena. Procés selectiu
8.1. La forma de selecció serà la de concurs de mèrits, que es regirà segons els criteris generals establerts
a  l’acord  sobre  els  processos  d’estabilització  de  l’Ajuntament  de  la  Seu  d’Urgell  i  allò  disposat  a  les
Disposicions  Addicionals  6ª  i  8ª  de la  Llei  20/2021, de 28 de desembre,  de mesures  urgents  per  a  la
reducció de la temporalitat en l’ocupació pública.

8.2. Les persones aspirants que no acreditin un coneixement de català i castellà segons allò disposat a la
base 5ª hauran de realitzar les proves de coneixements de llengües que es detallen a continuació:

a. Prova de coneixements de català.
S’ajustarà a les disposicions del  Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del  coneixement del
català  i  l’aranès  en  els  processos  de  selecció  de  personal  i  de  provisió  de  llocs  de  treball  de  les
administracions públiques de Catalunya.
La prova de llengua catalana es qualificarà com a apte o no apte, essent, per tant, de caràcter eliminatori, i
el fet de no superar-la suposarà l’exclusió del procés selectiu.
Les  persones  aspirants  que  estiguin  en  possessió  del  certificat  acreditatiu  corresponent  o  els  seus
equivalents resten exempts de portar a terme aquesta prova.
b. Prova de coneixements de castellà.
Consistirà en la realització d’una prova en què es comprovarà que les persones aspirants posseeixen un
nivell  adient  de comprensió  i  expressió oral  i  escrita  d’aquesta llengua,  en tot  cas  ajustat  al  contingut
funcional del lloc de treball a desenvolupar.

Administració Local 323



  Número 245

Butlletí Oficial de la Província de Lleida Divendres, 23 de desembre de 2022

La prova de llengua castellana es qualificarà com a apte o no apte, essent, per tant, de caràcter eliminatori, i
el fet de no superar-la suposarà l’exclusió del procés selectiu.
Les  persones  aspirants  que  estiguin  en  possessió  del  certificat  acreditatiu  corresponent  o  els  seus
equivalents resten exempts de portar a terme aquesta prova.

8.3. L’acreditació i valoració dels mèrits es realitzarà d’acord amb els següents paràmetres:

a. El  límit  temporal  per  valorar  l’experiència  professional  serà  la  data  de  finalització  del  termini  de
presentació de sol·licituds de participació.
b. Només  es  valoraran  els  mèrits  citats  a  la  fitxa  d’autoavaluació  aportada  durant  el  període  de
presentació  d’instàncies  i  que es  pugui  verificar  amb la  documentació  acreditativa  presentada dins  del
mateix termini.
c. L’experiència professional es computa per mesos complets.
d. Els serveis prestats a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell  s’hauran d’acreditar mitjançant el certificat de
serveis prestats. El certificat no s’haurà d’aportar amb la instància i s’incorporarà d’ofici a la documentació
de cada aspirant, si aquest ho fa constar a la fitxa d’autoavaluació.
e. Els serveis prestats a d’altres Administracions públiques s’acreditaran mitjançant certificat de serveis
prestats amb el model de l’Annex I del Reial Decret 1461/82. No s’acceptaran els acreditats amb algun altre
model de certificat.
f. L’acreditació de la formació es realitzarà mitjançant  fotocòpia  dels  corresponents  títols  o certificats
emesos per les institucions formadores corresponents, que hauran d’incloure la identificació de la persona
titular, les hores de durada o crèdits equivalents, la temàtica, la data d’emissió, la indicació sobre si és un
certificat d’aprofitament o assistència, i l’organisme emissor.
g. Els mèrits obtinguts a l’estranger s’han d’acreditar mitjançant certificats traduïts oficialment a qualsevol
de les dues llengües oficials a Catalunya.

8.4. La puntuació del concurs de mèrits serà d’un màxim de 10 punts, que es distribuiran d’acord amb els
criteris següents:

8.4.1. Experiència professional.

L’experiència professional tindrà una valoració màxima de 6 punts, segons es detalla:

a. L’experiència  en  la  plaça  convocada  o  equivalent,  com a  funcionari  interí,  laboral  temporal,  o  en
adscripcions o assignacions temporals a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i/o a qualsevol ens públic que en
depèn es valorarà amb 0,10 punts per cada mes de serveis prestats.
b. L’experiència en altres llocs del mateix grup o subgrup de classificació, però no en la realització de
feines anàlogues, com a funcionari interí, laboral temporal, o en adscripcions o assignacions temporals a
l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i/o a qualsevol ens públic que en depèn es valorarà amb 0,0705 punts per
cada mes de serveis prestats.
c. L’experiència en llocs de treball  realitzant  tasques anàlogues a les de la plaça convocada, com a
funcionari interí  o laboral temporal, en altres administracions locals o en organismes o societats que en
depenguin es valorarà amb 0,033 punts per cada mes de serveis prestats.

8.4.1.2. Per a valorar l’experiència professional es seguiran els criteris següents:

a. Es comptabilitzarà com a mes un període ininterromput de 30 dies, independentment de la jornada de
treball, i no es tindran en compte les fraccions inferiors excepte quan s’apliquin els criteris de desempat.
b. En aquells casos de reducció de jornada per guarda legal o cura directa d’un familiar fins al segon grau
de consanguinitat o afinitat, aquests períodes es computaran com a jornada sencera, sempre que quedin
acreditats.
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8.4.2. Formació.

Els mèrits acadèmics es valoraran amb un màxim de 4 punts, seguint els criteris següents:

a. Titulacions.  Es  valorarà  la  formació  reglada  (altres  graus  universitaris,  llicenciatures,  diplomatures,
màsters, postgraus) que tinguin relació directa amb el lloc de treball a ocupar, diferents de la titulació que
dona accés a la plaça convocada. Les puntuacions seran les següents:
o 0,75 punts per grau o equivalent
o 0,50 punts per màster o doctorat
o 0,40 punts per postgrau

No es valoraran postgraus que siguin primera part d’un mestratge si el mestratge s’ha valorat.

b. Es valoraran amb 0,08 punts per hora de formació acreditada:
i. Formacions relacionades amb el lloc de treball a ocupar.
ii. Formacions transversals, com per exemple en igualtat, organització o treball en equip, entre d’altres.
iii. Cursos relacionats amb el lloc de treball i les tasques a desenvolupar, sempre que siguin expedits per
l’administració  pública i/o empreses  privades,  i  sempre que aquests  cursos  hagin  estat  contractats  per
l’Ajuntament de la Seu d’Urgell o una altra administració.
No es valoraran els certificats on no s’especifiquin les hores de formació.
c. Nivell de català superior a l’exigit: s’atorgaran 0,25 punts per nivell.
d. Formació ACTIC: s’atorgaran 0,50 punts per nivell.

8.4.3. Altres mèrits.

Es valorarà amb 0,50 punts haver superat un concurs-oposició de la categoria convocada a l’Ajuntament de
la Seu d’Urgell sense haver obtingut plaça en propietat.

Novena. Llista de persones aprovades i presentació de documents
9.1. La puntuació definitiva del procés selectiu serà el resultat de la puntuació obtinguda en la valoració dels
mèrits.

9.2. En cas d’empat, l’ordre de les persones aspirants s’establirà seguint els següents criteris:

1. Segons l’experiència total acreditada:
a. Major experiència a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i a la plaça convocada.
b. Major experiència a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i en altres llocs de treball del mateix grup que el de
la plaça convocada.
c. Major experiència en altres entitats locals i a la plaça convocada.
2. Major  nombre  de  dies  d’experiència  professional  en  la  plaça  convocada  o  equivalent,  prestats  a
l’Ajuntament de la Seu d’Urgell o en qualsevol ens públic integrat d’aquest.
3. La persona aspirant de major edat.

9.3.  Un  cop  finalitzada  la  qualificació  de  les  persones  aspirants  es  publicarà  la  relació  de  persones
aprovades per ordre de puntuació final.

9.4. L’aspirant que resulti seleccionat haurà de presentar davant de la Secretaria General de l’Ajuntament,
dins del termini de 20 dies naturals des de que es faci pública la proposta d’aspirant a la plaça objecte
d’aquesta  convocatòria  i  abans  del  seu  nomenament  com  a  funcionari  de  carrera,  el  certificat  mèdic
acreditatiu de complir  les condicions  físiques  o psíquiques  específiques  per  a l’exercici  de les funcions
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pròpies del lloc de treball al que es fa referència així com original o còpia compulsada de tots els documents
requerits a la base cinquena d’aquesta convocatòria.

9.5.  Si  l’aspirant  seleccionat  no pren possessió o no aporta  la  referida documentació durant  el  termini
previst, es procedirà al nomenament del següent aspirant de la llista de puntuacions finals, respecte el qual
serà aplicable el mateix termini que a l’anterior; i així successivament per ordre de prelació d’acord amb les
puntuacions finals.

Desena. Període de pràctiques
10.1. Formarà part del procés selectiu la superació d’un període de pràctiques amb caràcter eliminatori, que
tindrà una durada de tres mesos.

10.2.  A la  finalització  del  període  de  pràctiques  s’emetrà  informe  d’avaluació  per  part  de  la  persona
responsable de fer el seguiment de la persona nomenada. La qualificació d’aquest període serà apte o no
apte. En cas dels aspirants declarats no aptes per resolució motivada de l’Alcaldia amb tràmit d’audiència
previ, perdran en conseqüència tots els drets al nomenament.

10.3. El període de pràctiques es suprimirà en el cas que la persona aspirant hagi ocupat durant un termini
superior  als  tres  mesos  com  a  període  de  pràctiques  una  plaça  equivalent  a  la  de  l’objecte  de  la
convocatòria i a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.

10.4. Durant el període de pràctiques el personal haurà d’assistir als cursos de formació que l’Ajuntament
pugui organitzar.

10.5. Els aspirants que hagin superat aquest període seran nomenats funcionaris de carrera. Els que no
l’hagin superat perdran tots els drets al nomenament.

Onzena. Creació i funcionament de la borsa de treball
11.1. Borsa de treball genèrica tindrà el funcionament que es descriu a continuació:

Les persones aspirants a les vacants convocades i que no obtinguin plaça passaran a formar part d’una
borsa de treball  de caràcter  extraordinari  per  ordre de puntuació.  Aquesta borsa funcionarà dins de la
jerarquia de borses i serà la que prevalgui per sobre del a resta de borses existents.

En cas d’empat entre els aspirants que s’incorporaran a la borsa, l’ordre s’establirà seguint els criteris de
desempat establerts en la base 9.2 de les presents bases.

11.2. Borsa de treball específica:

La finalitat d’aquesta borsa és excepcional, atenent l’esperit de la Llei 20/2021. Així, l’objecte de la borsa és
proveir aquelles places que han estat cobertes inicialment en propietat i respecte de les quals l’aspirant
seleccionat durant el  període de prova o mentre duri el  pla d’estabilització passi  a una situació que no
impliqui reserva de plaça. En aquest cas, l’Ajuntament podrà recórrer a la borsa de funcionaris de carrera
per tal de proveir la plaça que es generi com a conseqüència de la plaça que hagi tornat a quedar vacant.

La borsa de treball creada a partir d’aquest procés selectiu serà vigent fins al dia 31 d’octubre de 2024.

Les persones aspirants que passin a formar part de la borsa de treball podran ser cridades per l’Ajuntament
d’acord amb l’ordre rigorós de qualificació per al seu nomenament d’acord amb allò disposat a l’article 10 del
TREBEP, sempre i quan es trobin disponibles i reuneixin la resta de requisits en la data prevista per a l’inici
de la interinitat, i procedeixi legalment conforme a la normativa vigent del moment.
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11.3. La pertinència a la borsa de treball  no implica, per si mateixa, cap mena de dret al nomenament.
Únicament es garanteix que quan l’Ajuntament consideri necessària la cobertura urgent d’una plaça s’apliqui
el procediment establert en aquestes bases.

11.4 L’Ajuntament intentarà comunicar-se un màxim de tres vegades amb la persona aspirant mitjançant
mitjans telemàtics: trucada telefònica, videotrucada, correu electrònic, SMS, etc. Entre cada intent hauran de
passar com a mínim 3 hores.

Si la persona no respongués en un termini màxim de tres dies hàbils, aquesta passaria a ocupar el darrer
lloc de la borsa de treball i l’Ajuntament iniciaria les comunicacions amb el o la següent aspirant de la borsa.
Tots els intents de comunicació per part de l’Ajuntament quedaran registrats a l’expedient pertinent.

11.5. Si la persona cridada respongués a la comunicació iniciada per l’Ajuntament, aquest li atorgaria un
període màxim de dos dies hàbils per manifestar la seva conformitat o renúncia al nomenament.

11.6. La permanència de les persones a aquesta borsa resta supeditada a la disponibilitat per cobrir les
vacants que es presentin. S’exceptuen d’aquest supòsit les renúncies per causa justificada. Es consideren
causes justificades aquelles sobrevingudes i no voluntàries com malalties, part o compliment d’un deure
inexcusable  de  caràcter  públic  o  personal,  entre  d’altres.  Aquestes  situacions  s’hauran  de  justificar
documentalment.

11.7. Les persones que acumulin dues renúncies corresponents a dues ofertes de treball per alguna causa
diferent a les citades anteriorment, o siguin sancionades per la incoació d’un procediment disciplinari, seran
eliminades de la borsa.

11.8. Si el responsable del servei on s’adscrigui la persona integrant de la borsa prèviament nomenada emet
un informe negatiu, relatiu a la manca de capacitat manifestada per un rendiment insuficient que impedeixi
realitzar amb eficàcia les funcions atribuïdes al lloc de treball, en donarà trasllat a Recursos Humans, i
s’articularà  el  procediment  contradictori  corresponent,  el  qual  podrà comportar  l’expulsió  de la  persona
aspirant de la borsa, tot informant, si s’escau, la representació del personal.

Dotzena. Incompatibilitats
12.1. Serà aplicable a les persones proposades el règim d’incompatibilitat al sector públic, en compliment
dels quals en el moment del nomenament, hauran d’aportar una declaració de les activitats que realitza,
sol·licitant la compatibilitat en el seu cas, o exercir l’opció prevista a l’article 337 del Decret 214/90, de 30 de
juliol,  pel  qual  s’aprova el  Reglament  de Personal  al  servei  de les entitats  locals, així  com la resta de
disposicions aplicables.

12.2.  Pel  que  fa  a  la  determinació  i  adscripció  al  lloc  de  treball,  règim d’horari  i  jornada,  la  persona
nomenada s’atindrà als acords i resolucions que adoptin els òrgans corresponents de l’Ajuntament.

Tretzena. Incidències i recursos
13.1. Contra la convocatòria i les presents bases, que exhaureixen la via administrativa, es podrà interposar
per part de les persones interessades recurs potestatiu de reposició en el termini d’un mes davant el mateix
òrgan que les hagi aprovat, d’acord amb l’article 123 de la Llei  39/2015, d’1 d’octubre, de procediment
administratiu  comú  de  les  administracions  públiques.  En  cas  de  no  interposar  el  recurs  potestatiu  de
reposició es podrà interposar directament recurs contenciós administratiu, segons l’article abans esmentat i
el 45 i següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa,
davant el Jutjat contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la publicació
al Butlletí Oficial de la Província de Lleida.
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13.2. Els actes qualificats del tribunal qualificador podran ser recorreguts en alçada davant la presidència de
la corporació o de l’autoritat en qui hagi delegat en el termini d’un mes des que s’hagin publicat.

13.3. Els actes de tràmit del tribunal qualificador no podran ser objecte de recurs, sense perjudici que es
puguin interposar reclamacions quan es tracti d’esmenar possibles errors materials en la confecció de la
llista d’aprovats, errors en la transcripció de publicacions, errors aritmètics en les qualificacions o errors
observables a simple vista. Aquests errors també podran ser corregits d’ofici pel tribunal.

13.4. El Tribunal està facultat per resoldre els dubtes o discrepàncies que sorgeixin referents a aquestes
bases i al desenvolupament del procés selectiu, i per prendre els acords necessaris pel seu bon ordre i
desenvolupament.

13.5. En allò no previst en aquestes bases serà d’aplicació el que disposen la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim
local que va ser aprovat per Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, el Reial Decret Legislatiu 5/2015,
de 30 d’octubre, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, el Text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya que va ser aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril,  el  Reglament  de  personal  al  servei  de  les  entitats  locals  que  va  ser  aprovat  per  decret  de  la
Generalitat  de  Catalunya  214/1990,  de  30  de  juliol,  la  Llei  39/2015,  de  1  d’octubre,  de  procediment
administratiu comú de les Administracions Públiques, i la resta de les disposicions vigents en la matèria.

Catorzena. Clàusula de protecció de dades de caràcter general
14.1. L’Ajuntament de la Seu d’Urgell  tractarà les dades personals de les persones sol·licitants i  de les
persones seleccionades en aquest  procés selectiu,  amb la finalitat  de gestionar  la seva sol·licitud i  les
actuacions objecte d’aquesta convocatòria, i es sotmet a les obligacions previstes en el Reglament europeu
2016/679, de 27 d’abril, General de Protecció de Dades (RGPD) i la seva adaptació a l’ordenament jurídic
espanyol a través de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia
dels drets digitals, i la resta de normativa complementària. En concret es preveu el tractament de dades de
contacte i acadèmics de les persones que participen en l’execució i seguiment dels objectius establerts en
aquestes bases.

14.2. L’Ajuntament de la Seu d’Urgell realitzarà les tasques necessàries perquè s’acompleixin els principis i
deures establerts en la normativa vigent  sobre la matèria, per garantir  que no hi  ha risc per als drets i
llibertats dels sol·licitants i dels seleccionats. Aquestes actuacions han d’incloure especialment la garantia de
transparència, en compliment dels articles 13 i 14 del RGPD, amb la informació detallada per la corporació.

14.3.  Per  a  qualsevol  consulta  o  queixa  relacionades  amb  el  tractament  de  les  dades  personals,  els
sol·licitants  tenen el  dret de contactar  amb el  delegat de protecció de dades a través de la bústia que
l’Ajuntament de la Seu d’Urgell posa a la seva disposició: dpd@aj-laseu.cat

14.4. Les dades que les persones seleccionades han facilitat, un cop finalitzat el motiu que n’ha originat la
recollida, es conserven seguint les instruccions de gestió documental i d’arxiu de l’Ajuntament. Les dades
que les persones sol·licitants han facilitat es conserven durant un màxim de 3 anys a partir de la presentació
de la sol·licitud.

14.5.  Les persones aspirants  i  les persones seleccionades poden exercir  els  drets d’accés, rectificació,
supressió, limitació, portabilitat o oposició al tractament de les seves dades, en els termes previstos a la
legislació vigent, a través de la seu electrònica de l’Ajuntament.

14.6. Les persones seleccionades tenen l’obligació de respectar la confidencialitat de tota la informació i les
dades de caràcter personal que, per qualsevol mitjà, els arribin com a conseqüència de la seva estada a
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l’Ajuntament, i no desvelar-les ni reproduir-les de cap manera a fora de l’Ajuntament. Les dades esmentades
poden referir-se tant a empleats públics, com a usuaris o ciutadans i, en general, a totes aquelles terceres
persones que de forma directa o indirecta es posin en contacte amb l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.

14.7. Les persones seleccionades tenen l’obligació de complir amb les polítiques de seguretat, protecció de
dades i ús dels sistemes d’informació vigents a l’Ajuntament, així com qualsevol instrucció que, en aquest
sentit, se’ls faciliti. A més, han de respectar la confidencialitat de qualsevol fet que hagin observat o que el
personal de l’Ajuntament els hagi fet arribar en relació amb el servei o el personal esmentat.

ANNEX
Fitxa d’autoavaluació de mèrits (l’autobaremació té la consideració de declaració responsable. La falsedat
en les dades d’autobaremació determina l’exclusió del procés i la consideració de no haver-hi participat, a
més de les actuacions legals que derivin de la falsedat en les dades) *

1. Dades personals

Nom i cognoms DNI

2. Dades de la plaça objecte de la convocatòria

Identificació de la plaça

Denominació: Ajudant de Direcció de Ràdio Seu

Escala: Administració Especial

Subescala: Tècnica

Grup: A1

Naturalesa: Funcionarial

3. Experiència professional

NÚM. DE MESOS

Mesos  de  servei  o  de  treball  prestat  en  la  plaça  objecte  de  la
convocatòria o equivalent, com a funcionari interí, laboral temporal, o en
adscripcions o assignacions temporals a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell
i/o a qualsevol ens públic que en depèn.

Mesos de servei o de treball prestat en altres llocs de treball en el mateix
grup  o  subgrup  de  classificació,  però  no  en  l’exercici  de  funcions
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anàlogues, com a funcionari interí, laboral temporal, o en adscripcions o
assignacions temporals a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i/o a qualsevol
ens públic que en depèn.

Mesos  de  servei  o  de  treball  prestat  en  la  realització  de  tasques
anàlogues a les de la plaça convocada, com a funcionari interí o laboral
temporal,  en  qualsevol  altra  administració  local  o  en  organismes  o
societats que depenguin d’aquesta.

4. Formació
Es valorarà aquella formació reglada que tingui relació directa amb el lloc de treball a ocupar, diferent de la
que dona accés a la plaça convocada:

Formació reglada Sí / No

Titulació de Grau o equivalent 

Titulació de màster o doctorat

Titulació de postgrau

Altres equivalents:

Formació no reglada
NOM DE L’ACCIÓ FORMATIVA HORES ORGANISME FORMADOR (CAL INDICAR EL

RÈGIM JURÍDIC DE L’ORGANISME)
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Coneixements de català Sí / No

Certificat de nivell superior de català 

Formació ACTIC Sí / No

Nivell 1 – Certificat bàsic ACTIC

Nivell 2 – Certificat mitjà ACTIC

Nivell 3 – Certificat avançat ACTIC

5. Altres mèrits

Sí / No

Ha superat un procés selectiu de concurs-oposició per a l’accés a una
plaça de la categoria de la plaça objecte de al convocatòria sense haver
obtingut plaça en propietat?

Bases reguladores del procés selectiu d’una plaça d’arxiver municipal, mitjançant el sistema de concurs,
corresponents a l’oferta pública d’estabilització de l’ocupació temporal de l’ajuntament de la Seu d’Urgell.

Primera. Objecte i justificació

L’objecte  d’aquestes  bases  és  regular  la  selecció,  mitjançant  convocatòria pública i  amb el  sistema de
concurs de mèrits, d’una plaça d’Arxiver Municipal, classificada a la plantilla de personal de l’Ajuntament de
La Seu d’Urgell a l’escala d’Administració Especial, subescala Tècnica, subgrup A1, en règim funcionarial.

Aquesta plaça es troba subjecta al procés excepcional d’estabilització regulat per la Llei 20/2021, de 28 de
desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat i resten regides per les presents bases,
corresponents a l’oferta d’estabilització de l’ocupació temporal de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, aprovades
per l’Alcaldia núm. 368/2022 en data 24.05.2022, publicades al  BOP de Lleida en data 30.05.2022 i  al
DOGC en data 27.05.2022.

Segona. Normativa aplicable
L’Acord de condicions generals que regeix aquesta convocatòria va ser aprovat per la Junta de Govern
Local del dia 07.11.2022 i publicat al BOP el dia 15.11.2022
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Aquesta convocatòria es regeix per allò disposat a la normativa vigent en matèria de Funció Pública. En
concret, al Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de l’Estatut bàsic
de l’empleat públic, al Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei
de les entitats locals, al 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, a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local
i al Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del coneixement del català i l’aranès en els processos
de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya.

Tercera. Principis rectors
L’Ajuntament  de La Seu d’Urgell  garanteix que tots  els  processos  de selecció es regiran pels  principis
constitucionals d’igualtat, mèrit i capacitat, així com els de:

a) Publicitat i convocatòria de les bases.
b) Transparència.
c) Imparcialitat i professionalitat dels membres del tribunal.
d) Independència i discrecionalitat tècnica en l’actuació del tribunal.
e) Adequació entre el contingut dels processos selectius i les funcions o tasques a desenvolupar.
f) Agilitat, sense perjudici de l’objectivitat, en els processos de selecció.

Quarta. Característiques de la plaça
Les característiques de la plaça objecte de la convocatòria són les següents:

 Nombre de places: 1.
 Codi convocatòries: S.010.04
 Règim: funcionari de carrera.
 Denominació: Arxiver Municipal
 Escala: Administració Especial.
 Subescala: Tècnica.
 Grup: A1.
 Jornada: completa.
 Funcions generals:
- Planificar, dirigir, executar, si s’escau, i avaluar accions, programes i projectes del seu àmbit funcional i
unitat organitzativa.
- Redactar  informes,  projectes  o  altres  estudis  de caràcter  tècnic  relatius  als  expedients  i  matèries
competència de la unitat a la qual pertany i al seu àmbit de coneixement.
- Establir  criteris, directrius,  marcs de referència i  línies d’actuació respecte el  seu àmbit  funcional  i
especialitat.
- Assessorar i donar suport tècnic tant a nivell intern com extern pel que fa a les matèries competència
de la unitat a la qual pertany i al seu àmbit de coneixement.
- Elaborar propostes d’acords i convenis en relació a les matèries incloses al seu àmbit funcional.
- Elaborar ordenances i reglaments en relació a les matèries incloses al seu àmbit funcional.
- Coordinar l’elaboració de bases i convocatòria de subvencions, així com l’avaluació de les sol·licituds
presentades i proposta de resolució, d’acord amb els barems establerts.
- Coordinar  i/o  participar  en  projectes  transversals  de  l’Ajuntament  d’acord  amb  el  seu  àmbit  de
coneixement.
- Cercar finançament per a les accions municipals del seu àmbit, elaborant propostes tècniques per a
l’obtenció de finançament i fent el seguiment de les subvencions atorgades.
- Mantenir els contactes necessaris amb altres organismes, administracions, empreses, ciutadania, etc.
així  com  amb  altres  departaments  de  la  Corporació  per  tal  de  realitzar  adequadament  les  tasques
assignades.
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- Organitzar i coordinar la gestió documental de la Corporació i establir criteris i instruccions per al seu
funcionament.
- Planificar  i  dissenyar  els  sistemes  de  gestió  documental  i  el  tractament  de  la  documentació
administrativa.
- Establir i elaborar els instruments reguladors propis de la disciplina arxivística, especialment quadres de
classificació, instruments de descripció i avaluació.
- Planificar i controlar la preservació i la conservació de la documentació i també dels edificis on s’ubica i
vetllar per la seva seguretat.
- Participar en l’impuls de l’administració electrònica a la Corporació, especialment en l’àmbit de la gestió
de la documentació electrònica.
- 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.

- I, en general qualsevol altra funció de caràcter similar que li sigui atribuïda.

Les  funcions  no són determinants  i  excloents,  per  la qual  cosa es  considera qualsevol  altra funció de
caràcter similar que li sigui atribuïda.

Cinquena. Requisits dels aspirants
Per poder prendre part en el procés les persones aspirants hauran de complir, en la data de finalització del
termini  de  presentació  de  sol·licituds,  i  durant  el  desenvolupament  del  procés  selectiu,  els  següents
requisits:

a) Tenir la nacionalitat espanyola o trobar-se en algun dels supòsits previstos a l’article 57 del TREBEP.
Independentment de la seva nacionalitat, també podran ser admesos en aquesta convocatòria els cònjuges
dels espanyols i espanyoles i dels nacionals d’altres estats membres si no estan separats de dret. Així com
els i les descendents dels i de les cònjuges dels espanyols i espanyoles i dels nacionals d’altres estats
membres de la Unió Europea, sempre que els cònjuges no estiguin separats de dret, si són menors de 21
anys o dependents.
Les  persones  aspirants  amb  nacionalitat  diferent  a  l’espanyola  hauran  de  demostrar  els  coneixements
suficients de castellà i català i es podrà exigir la superació de proves amb aquesta finalitat.
b) Tenir la capacitat funcional per al desenvolupament de les funcions corresponents.
c) Haver complert els 16 anys i no excedir l’edat màxima de jubilació o la que s’estableixi a les bases
específiques de la convocatòria, si fos el cas, d’acord amb la normativa específica d’aplicació.
d) No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de les Administracions Públiques o
òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats Autònomes, ni trobar-se en situació d’inhabilitació
absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial o per exercir funcions similars a
les que es desenvolupaven.
En el  cas de pertànyer a un altre estat, no trobar-se inhabilitats o en situació equivalent ni  haver estat
sotmesos a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu estat i en els mateixos termes, l’accés
a l’ocupació pública.
e) Estar  en  possessió de la  titulació  de Grau universitari  en gestió  documental  i  arxivística,  grau en
història, grau en gestió d’informació i documentació digital o titulació equivalent.
En  el  cas  de  titulacions  expedides  a  l’estranger,  cal  aportar  l’homologació  corresponent  del  Ministeri
d’Educació, Cultura i Esports.
Si el títol procedeix d’un estat membre de la Unió Europea, s’ha de presentar el certificat acreditatiu del
reconeixement o d l’homologació del títol equivalent, de conformitat amb la Directiva 89/48/CEE, de 21 de
desembre de 1988, el Reial Decret 1837/2008 i altres normes de transposició i desplegament.
f) No tenir la condició de personal funcionari de carrera en el mateix cos, escala o especialitat, en la
mateixa escala, subescala, classe o categoria de l’administració a que s’opta.
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g) Acreditar  coneixements  de  català  equivalents  al  nivell  C1  del  marc  europeu  comú  de  referència
(MECR) segons estableix el Decret 161/2002, d’11 de juny.
Els aspirants que no acreditin estar en possessió del certificat de coneixements de llengua catalana del
nivell de suficiència de català C1 de la Secretaria de Política Lingüística o equivalent hauran de realitzar una
prova de coneixements amb contingut anàleg.
Sempre que sigui possible, la prova la farà una persona tècnica del Consorci de Normalització Lingüística.
Aquesta persona assistirà al tribunal amb veu i sense vot. Aquesta té caràcter obligatori i eliminatori i es
qualificarà d’apte o no apte. Les persones aspirants que no superin la prova de català quedaran exclosos de
la convocatòria.
Quedaran exemptes de fer la prova aquelles persones candidates que, en algun procés de selecció per a
l’accés a la condició de personal funcionari o laboral, en qualsevol Administració o entitat del sector públic
institucional, ja hagin superat una prova de coneixements de català de nivell equivalent o superior.
h) Acreditar coneixements superiors de castellà tant en l’expressió oral com en l’escrita.
Les  persones  aspirants  admeses  en  el  procés  selectiu  que  no  tinguin  la  nacionalitat  espanyola  han
d’acreditar uns coneixements superiors de la llengua castellana.
L’aspirant que no pugui acreditar documentalment que posseeix el nivell requerit s’haurà de sotmetre a les
proves de coneixements de castellà previstes a les presents bases. Quedaran exemptes de la realització de
l’exercici de llengua castellana les persones aspirants que n’acreditin el coneixement superior mitjançant
alguna de les tres opcions següents:
- Haver cursat la primària, la secundaria i el batxillerat, si s’escau, a Espanya.
- Diploma d’espanyol  d’acord amb el  RDL 1137/2002, de 31 d’octubre,  o equivalent,  o certificat  que
acrediti haver superat totes les proves requerides per a l’obtenció del mateix.
- Certificat d’aptitud en espanyol per a persones estrangeres expedit per escoles oficials d’idiomes.
i) No patir cap malaltia ni cap limitació física o psíquica que impedeixi el desenvolupament normal de les
funcions corresponents a la plaça convocada.

Sisena. Presentació de sol·licituds i llista d’admesos i exclosos
6.1. Les persones interessades en prendre part en el procediment hauran de presentar una instància en la
qual hauran de fer constar que coneixen i accepten aquestes bases i reconeixen totes i cadascuna de les
condicions exigides.

Les  instàncies  hauran  de  presentar-se  per  la  seu  electrònica  de  l’Ajuntament  de  la  Seu  d’Urgell
(www.laseu.cat) i es podran presentar únicament de forma telemàtica a la seu electrònica de l’Ajuntament.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals, per aquesta convocatòria els terminis seran
del dia 1.04.2023 al 20.04.2023, ambdós inclosos. L’Ajuntament no acceptarà instàncies presentades abans
de la data d’inici ni després de la data final.

Les bases i la convocatòria es publicaran íntegrament en el BOP i DOGC. Els restants i successius anuncis
d’aquesta convocatòria es faran públics únicament en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.

6.2. A la instància s’adjuntarà:

a. Fotocòpia  del  Document  Nacional  d’Identitat  o  del  document  equivalent  dels  altres  països,  o  el
consentiment de la persona aspirant per tal que l’Ajuntament pugui comprovar que les dades que la persona
manifesta s’ajusten a la realitat.
b. Fotocòpia de la titulació d’accés requerida.
c. Currículum vitae en el qual s’incloguin les dades personals i de contacte.
d. Fotocòpia del document acreditatiu dels coneixements de nivell de català.
e. Fotocòpia del document acreditatiu dels coneixements de nivell de castellà.
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f. Llistat ordenat de mèrits a tenir en compte a la fase de concurs, així com altres mèrits i circumstàncies
al·legades que hagin de ser valorades.
g. Fotocòpia dels certificats i títols acreditatius dels mèrits al·legats, tant personals com professionals.
h. Declaració responsable de complir totes i cadascuna de les condicions exigides en les bases d’aquesta
convocatòria,  sempre  referides  a  la  data  en  què  expira  el  termini  assenyalat  per  a  la  presentació
d’instàncies.

6.3. Tota la documentació haurà de ser presentada de forma telemàtica. L’Ajuntament podrà requerir la
documentació original en cas de dubte per tal de garantir-ne la veracitat. En cas que es detecti falsedat en el
document la persona quedarà automàticament suspesa del procés.

6.4. Es computaran com a situacions assimilades al servei actiu, als efectes del còmput de serveis prestats,
els següents:

a. Les persones que hagin gaudit d’una excedència per cura de familiars d’acord amb l’article 89.4 del
TREBEP.
b. Les persones que hagin gaudit d’una excedència per raó de violència de gènere d’acord amb l’article
89.5 del TREBEP.
c. Les persones declarades en serveis especials d’acord amb l’article 87 del TREBEP.
d. El personal laboral declarat en excedència forçosa d’acord amb l’article 46.1 del TRET.

6.5. Amb la presentació de la sol·licitud, les persones aspirants:

a. Donen el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per
prendre part en aquesta convocatòria i per a la tramitació del procés selectiu, que seran incorporades al
fitxer de Recursos Humans, d’acord amb la normativa vigent.
b. Donen  el  seu  consentiment  a  rebre  per  via  electrònica  les  comunicacions  que  puguin  derivar-se
d’aquest procés.

6.6. Els aspirants, en el moment de la presentació de la instància per participar en el procés selectiu, hauran
de presentar en format digital, la fitxa d’autoavaluació amb els mèrits aportats així com la documentació
acreditativa corresponent. Només s’han de fer constar els mèrits obtinguts fins a l’últim dia del període de
presentació d’instàncies.

6.7. El currículum vitae i la vida laboral no substitueixen les funcions de la fitxa d’autoavaluació aportada a
l’Annex de les presents bases.

6.8.  Els  certificats  o  titulacions  hauran  d’acreditar  que  s’han  obtingut  com  a  molt  tard  en  la  data  de
presentació de sol·licituds.

6.9.  Les  persones  en  situació  de  discapacitat  seran  admeses  al  procés  de  selecció  sense  necessitat
d’acreditar  les  seves  condicions  psíquiques,  físiques  i  sensorials  abans  del  seu  començament,  sens
perjudici  que,  superat  el  procés  selectiu,  en  presentar  la  documentació  per  ser  nomenades,  hauran
d’acreditar, igual que la resta d’aspirants, la seva capacitat per desenvolupar les funcions i tasques dels llocs
que es convoquen.

Els aspirants amb discapacitat podran demanar en la sol·licitud de participació, l’adaptació o l’adequació de
temps i mitjans materials per a la realització de les proves i dels exercicis previstos en la convocatòria i el
motiu d’aquestes. Als efectes d’aquestes adaptacions es considerarà el que estableix l’article 7 del Decret
66/1999, de 9 de març, sobre l’accés a la funció pública de les persones amb discapacitat i dels equips de
valoració multiprofessional.
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Els  aspirants  en  situació  de  discapacitat  que  sol·licitin  adaptacions,  hauran  de  presentar  un  dictamen
vinculant expedit per l’equip multiprofessional competent que determinarà, si fos el cas, l’adaptació del lloc o
llocs de treball sempre que aquesta no impliqui una modificació exorbitant en el context de l’organització o
sigui incompatible amb el desenvolupament de les funcions i tasques del lloc o llocs que es convoca.

6.10. Un cop finalitzat el termini de presentació d’instàncies la Junta de Govern Local aprovarà, la llista
provisional de les persones aspirants admeses i excloses al procés selectiu, amb expressió de la causa
d’exclusió.  En  la  mateixa  resolució  s’indicarà  la  composició  del  tribunal  i  el  lloc,  la  data  i  l’hora  del
començament de les proves de coneixement d’idiomes, si s’escau.

6.11. Aquesta llista provisional es publicarà a l’e-tauler de l’Ajuntament. Malgrat això, en aplicació del que
preveu el segon paràgraf de l’art. 78 del Reglament del personal al servei de les entitats locals, es podrà
substituir aquesta publicació per una notificació a tots els interessats.

6.12. Un cop publicada la llista provisional es concedirà un termini de 5 dies hàbils per a la presentació
d’esmenes i reclamacions, per esmenar el defecte o adjuntar el document que sigui preceptiu. Si en aquest
termini no hi hagués reclamacions, al·legacions o esmenes la llista passaria a ser definitiva i es publicarà a
l’e-tauler de l’Ajuntament.

Setena. Tribunal qualificador
7.1. El tribunal qualificador s’ajustarà al que disposa l’article 60 del TREBEP i al Reglament de Personal al
servei de les entitats locals, aprovats pel Decret 214/1990. La seva composició serà estricament tècnica,
ajustada als principis d’imparcialitat i professionalitat, seguint en la mesura del possible els criteris de paritat
entre dones i homes.

7.2. El tribunal qualificador estarà constituït de la següent manera:

- President: un funcionari de carrera i/o personal laboral fix, personal de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.
- Dos vocals tècnics: funcionaris de carrera i/o personal laboral fix que podran ser o no personal del
mateix Ajuntament i que compliran en tot moment amb els requisits de professionalitat i imparcialitat.
- Secretari: un funcionari o personal laboral fix de l’Ajuntament, amb veu però sense vot.

Un dels vocals i el seu suplent ho serà a proposta de l’EAPC.

7.3. El tribunal no podrà constituir-se sense l’assistència d’almenys tres membres amb veu i vot, titulars o
suplents, ni podrà actuar sense la presència, com a mínim, del President i del Secretari. El Tribunal podrà
optar per reunir-se telemàticament sempre que es compleixin els requisits indicats a la base setena.

7.4.  El  tribunal pot  disposar la incorporació a les seves tasques d’assessors especialistes, els quals es
limitaran a l’exercici de les seves especialitats tècniques en base a les quals col·laboraran exclusivament
amb el tribunal. La seva funció se circumscriu a l’assessorament tècnic especialitzat, actuant amb veu però
sense vot. Els assessors hauran de guardar sigil i confidencialitat sobre les dades i assumptes sobre els
quals tinguin coneixement a conseqüència de la seva tasca assessora al tribunal.

7.5. L’abstenció i recusació dels i de les membres del tribunal s’ha d’ajustar al que preveuen els articles 23 i
24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

7.6.  El  tribunal  està  facultat  per  resoldre  els  dubtes  o  les  discrepàncies  que  s’originin  durant  el
desenvolupament del procés de selecció.

7.7. En cas d’empat, el vot del President serà de qualitat.
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7.8.  El  tribunal  ordenarà  a  les  persones  aspirants  d’acord  amb  la  puntuació  declarada  en  la  fitxa
d’autoavaluació.

7.9. Una vegada es disposi d’aquest llistat ordenat, el tribunal comprovarà les puntuacions de les persones
aspirants.  La  comprovació  es  realitzarà  respecte  dels  documents  aportats  i  esmentats  a  la  fitxa
d’autoavaluació i/o les dades aportades pel  Servei  de Recursos Humans de l’Ajuntament  respecte dels
serveis prestats en aquesta administració. En cas d’empat es verificarà la informació per poder desfer-los en
funció dels criteris fixats a la base 9.2 de les presents bases.

7.10. El tribunal podrà exigir que els aspirants mostrin els documents originals. En aquest cas, els aspirants
hauran d’aportar-los a l’Ajuntament  en el  termini  màxim de 5 dies des del  requeriment  que es  faci  als
aspirants.

7.11. El tribunal podrà decidir no comprovar la puntuació dels aspirants que, segons la puntuació que han fet
constar a la fitxa d’autoavaluació, no tenen opcions de poder ser seleccionats.

7.12. Una vegada realitzada la comprovació, el tribunal fixarà la llista provisional de puntuacions, ordenant
de major a menor les sol·licituds i indicant el resultat d’aplicar els criteris de desempat, quan hagi estat
necessari. En aquest llistat, les persones aspirants amb puntuació idèntica sortiran al mateix lloc.

7.13. El llistat es publicarà a l’e-Tauler de la seu electrònica de l’Ajuntament i no es farà cap notificació
personal als aspirants.

7.14. Les persones aspirants podran formular al·legacions en un termini de 5 dies hàbils a comptar des del
dia següent a la data de publicació de la llista i aportar els documents justificatius dels mèrits que s’hagin fet
constar  a la fitxa d’autoavaluació.  No podran incloure nous mèrits que no s’hagin fet  constar  a la fitxa
d’autoavaluació.

7.15.  El  tribunal  analitzarà  les  al·legacions,  les  resoldrà  justificadament,  fixarà  el  llistat  definitiu  de
puntuacions i farà la proposta de nomenament o contractació a l’òrgan competent. L’acta es publicarà a
l’e-Tauler de la seu electrònica de l’Ajuntament.

Vuitena. Procés selectiu
8.1. La forma de selecció serà la de concurs de mèrits, que es regirà segons els criteris generals establerts
a  l’acord  sobre  els  processos  d’estabilització  de  l’Ajuntament  de  la  Seu  d’Urgell  i  allò  disposat  a  les
Disposicions  Addicionals  6ª  i  8ª  de la  Llei  20/2021, de 28 de desembre,  de mesures  urgents  per  a  la
reducció de la temporalitat en l’ocupació pública.

8.2. Les persones aspirants que no acreditin un coneixement de català i castellà segons allò disposat a la
base 5ª hauran de realitzar les proves de coneixements de llengües que es detallen a continuació:

a. Prova de coneixements de català.
S’ajustarà a les disposicions del  Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del  coneixement del
català  i  l’aranès  en  els  processos  de  selecció  de  personal  i  de  provisió  de  llocs  de  treball  de  les
administracions públiques de Catalunya.
La prova de llengua catalana es qualificarà com a apte o no apte, essent, per tant, de caràcter eliminatori, i
el fet de no superar-la suposarà l’exclusió del procés selectiu.
Les  persones  aspirants  que  estiguin  en  possessió  del  certificat  acreditatiu  corresponent  o  els  seus
equivalents resten exempts de portar a terme aquesta prova.
b. Prova de coneixements de castellà.
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Consistirà en la realització d’una prova en què es comprovarà que les persones aspirants posseeixen un
nivell  adient  de comprensió  i  expressió oral  i  escrita  d’aquesta llengua,  en tot  cas  ajustat  al  contingut
funcional del lloc de treball a desenvolupar.
La prova de llengua castellana es qualificarà com a apte o no apte, essent, per tant, de caràcter eliminatori, i
el fet de no superar-la suposarà l’exclusió del procés selectiu.
Les  persones  aspirants  que  estiguin  en  possessió  del  certificat  acreditatiu  corresponent  o  els  seus
equivalents resten exempts de portar a terme aquesta prova.

8.3. L’acreditació i valoració dels mèrits es realitzarà d’acord amb els següents paràmetres:

a. El  límit  temporal  per  valorar  l’experiència  professional  serà  la  data  de  finalització  del  termini  de
presentació de sol·licituds de participació.
b. Només  es  valoraran  els  mèrits  citats  a  la  fitxa  d’autoavaluació  aportada  durant  el  període  de
presentació  d’instàncies  i  que es  pugui  verificar  amb la  documentació  acreditativa  presentada dins  del
mateix termini.
c. L’experiència professional es computa per mesos complets.
d. Els serveis prestats a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell  s’hauran d’acreditar mitjançant el certificat de
serveis prestats. El certificat no s’haurà d’aportar amb la instància i s’incorporarà d’ofici a la documentació
de cada aspirant, si aquest ho fa constar a la fitxa d’autoavaluació.
e. Els serveis prestats a d’altres Administracions públiques s’acreditaran mitjançant certificat de serveis
prestats amb el model de l’Annex I del Reial Decret 1461/82. No s’acceptaran els acreditats amb algun altre
model de certificat.
f. L’acreditació de la formació es realitzarà mitjançant  fotocòpia  dels  corresponents  títols  o certificats
emesos per les institucions formadores corresponents, que hauran d’incloure la identificació de la persona
titular, les hores de durada o crèdits equivalents, la temàtica, la data d’emissió, la indicació sobre si és un
certificat d’aprofitament o assistència, i l’organisme emissor.
g. Els mèrits obtinguts a l’estranger s’han d’acreditar mitjançant certificats traduïts oficialment a qualsevol
de les dues llengües oficials a Catalunya.

8.4. La puntuació del concurs de mèrits serà d’un màxim de 10 punts, que es distribuiran d’acord amb els
criteris següents:

8.4.1. Experiència professional.

L’experiència professional tindrà una valoració màxima de 6 punts, segons es detalla:

a. L’experiència  en  la  plaça  convocada  o  equivalent,  com a  funcionari  interí,  laboral  temporal,  o  en
adscripcions o assignacions temporals a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i/o a qualsevol ens públic que en
depèn es valorarà amb 0,10 punts per cada mes de serveis prestats.
b. L’experiència en altres llocs del mateix grup o subgrup de classificació, però no en la realització de
feines anàlogues, com a funcionari interí, laboral temporal, o en adscripcions o assignacions temporals a
l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i/o a qualsevol ens públic que en depèn es valorarà amb 0,0705 punts per
cada mes de serveis prestats.
c. L’experiència en llocs de treball  realitzant  tasques anàlogues a les de la plaça convocada, com a
funcionari interí  o laboral temporal, en altres administracions locals o en organismes o societats que en
depenguin es valorarà amb 0,033 punts per cada mes de serveis prestats.

8.4.1.2. Per a valorar l’experiència professional es seguiran els criteris següents:

a. Es comptabilitzarà com a mes un període ininterromput de 30 dies, independentment de la jornada de
treball, i no es tindran en compte les fraccions inferiors excepte quan s’apliquin els criteris de desempat.
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b. En aquells casos de reducció de jornada per guarda legal o cura directa d’un familiar fins al segon grau
de consanguinitat o afinitat, aquests períodes es computaran com a jornada sencera, sempre que quedin
acreditats.

8.4.2. Formació.

Els mèrits acadèmics es valoraran amb un màxim de 4 punts, seguint els criteris següents:

a. Titulacions.  Es  valorarà  la  formació  reglada  (altres  graus  universitaris,  llicenciatures,  diplomatures,
màsters, postgraus) que tinguin relació directa amb el lloc de treball a ocupar, diferents de la titulació que
dona accés a la plaça convocada. Les puntuacions seran les següents:
o 0,75 punts per grau o equivalent
o 0,50 punts per màster o doctorat
o 0,40 punts per postgrau

No es valoraran postgraus que siguin primera part d’un mestratge si el mestratge s’ha valorat.

b. Es valoraran amb 0,08 punts per hora de formació acreditada:
i. Formacions relacionades amb el lloc de treball a ocupar.
ii. Formacions transversals, com per exemple en igualtat, organització o treball en equip, entre d’altres.
iii. Cursos relacionats amb el lloc de treball i les tasques a desenvolupar, sempre que siguin expedits per
l’administració  pública i/o empreses  privades,  i  sempre que aquests  cursos  hagin  estat  contractats  per
l’Ajuntament de la Seu d’Urgell o una altra administració.
No es valoraran els certificats on no s’especifiquin les hores de formació.
c. Nivell de català superior a l’exigit: s’atorgaran 0,25 punts per nivell.
d. Formació ACTIC: s’atorgaran 0,50 punts per nivell.

8.4.3. Altres mèrits.

Es valorarà amb 0,50 punts haver superat un concurs-oposició de la categoria convocada a l’Ajuntament de
la Seu d’Urgell sense haver obtingut plaça en propietat.

Novena. Llista de persones aprovades i presentació de documents
9.1. La puntuació definitiva del procés selectiu serà el resultat de la puntuació obtinguda en la valoració dels
mèrits.

9.2. En cas d’empat, l’ordre de les persones aspirants s’establirà seguint els següents criteris:

1. Segons l’experiència total acreditada:
a. Major experiència a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i a la plaça convocada.
b. Major experiència a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i en altres llocs de treball del mateix grup que el de
la plaça convocada.
c. Major experiència en altres entitats locals i a la plaça convocada.
2. Major  nombre  de  dies  d’experiència  professional  en  la  plaça  convocada  o  equivalent,  prestats  a
l’Ajuntament de la Seu d’Urgell o en qualsevol ens públic integrat d’aquest.
3. La persona aspirant de major edat.

9.3.  Un  cop  finalitzada  la  qualificació  de  les  persones  aspirants  es  publicarà  la  relació  de  persones
aprovades per ordre de puntuació final.
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9.4. L’aspirant que resulti seleccionat haurà de presentar davant de la Secretaria General de l’Ajuntament,
dins del termini de 20 dies naturals des de que es faci pública la proposta d’aspirant a la plaça objecte
d’aquesta  convocatòria  i  abans  del  seu  nomenament  com  a  funcionari  de  carrera,  el  certificat  mèdic
acreditatiu de complir  les condicions  físiques  o psíquiques  específiques  per  a l’exercici  de les funcions
pròpies del lloc de treball al que es fa referència així com original o còpia compulsada de tots els documents
requerits a la base cinquena d’aquesta convocatòria.

9.5.  Si  l’aspirant  seleccionat  no pren possessió o no aporta  la  referida documentació durant  el  termini
previst, es procedirà al nomenament del següent aspirant de la llista de puntuacions finals, respecte el qual
serà aplicable el mateix termini que a l’anterior; i així successivament per ordre de prelació d’acord amb les
puntuacions finals.

Desena. Període de pràctiques
10.1. Formarà part del procés selectiu la superació d’un període de pràctiques amb caràcter eliminatori, que
tindrà una durada de tres mesos.

10.2.  A la  finalització  del  període  de  pràctiques  s’emetrà  informe  d’avaluació  per  part  de  la  persona
responsable de fer el seguiment de la persona nomenada. La qualificació d’aquest període serà apte o no
apte. En cas dels aspirants declarats no aptes per resolució motivada de l’Alcaldia amb tràmit d’audiència
previ, perdran en conseqüència tots els drets al nomenament.

10.3. El període de pràctiques es suprimirà en el cas que la persona aspirant hagi ocupat durant un termini
superior  als  tres  mesos  com  a  període  de  pràctiques  una  plaça  equivalent  a  la  de  l’objecte  de  la
convocatòria i a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.

10.4. Durant el període de pràctiques el personal haurà d’assistir als cursos de formació que l’Ajuntament
pugui organitzar.

10.5. Els aspirants que hagin superat aquest període seran nomenats funcionaris de carrera. Els que no
l’hagin superat perdran tots els drets al nomenament.

Onzena. Creació i funcionament de la borsa de treball
11.1. Borsa de treball genèrica tindrà el funcionament que es descriu a continuació:

Les persones aspirants a les vacants convocades i que no obtinguin plaça passaran a formar part d’una
borsa de treball  de caràcter  extraordinari  per  ordre de puntuació.  Aquesta borsa funcionarà dins de la
jerarquia de borses i serà la que prevalgui per sobre del a resta de borses existents.

En cas d’empat entre els aspirants que s’incorporaran a la borsa, l’ordre s’establirà seguint els criteris de
desempat establerts en la base 9.2 de les presents bases.

11.2. Borsa de treball específica:

La finalitat d’aquesta borsa és excepcional, atenent l’esperit de la Llei 20/2021. Així, l’objecte de la borsa és
proveir aquelles places que han estat cobertes inicialment en propietat i respecte de les quals l’aspirant
seleccionat durant el  període de prova o mentre duri el  pla d’estabilització passi  a una situació que no
impliqui reserva de plaça. En aquest cas, l’Ajuntament podrà recórrer a la borsa de funcionaris de carrera
per tal de proveir la plaça que es generi com a conseqüència de la plaça que hagi tornat a quedar vacant.

La borsa de treball creada a partir d’aquest procés selectiu serà vigent fins al dia 31 d’octubre de 2024.
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Les persones aspirants que passin a formar part de la borsa de treball podran ser cridades per l’Ajuntament
d’acord amb l’ordre rigorós de qualificació per al seu nomenament d’acord amb allò disposat a l’article 10 del
TREBEP, sempre i quan es trobin disponibles i reuneixin la resta de requisits en la data prevista per a l’inici
de la interinitat, i procedeixi legalment conforme a la normativa vigent del moment.

11.3. La pertinència a la borsa de treball  no implica, per si mateixa, cap mena de dret al nomenament.
Únicament es garanteix que quan l’Ajuntament consideri necessària la cobertura urgent d’una plaça s’apliqui
el procediment establert en aquestes bases.

11.4 L’Ajuntament intentarà comunicar-se un màxim de tres vegades amb la persona aspirant mitjançant
mitjans telemàtics: trucada telefònica, videotrucada, correu electrònic, SMS, etc. Entre cada intent hauran de
passar com a mínim 3 hores.

Si la persona no respongués en un termini màxim de tres dies hàbils, aquesta passaria a ocupar el darrer
lloc de la borsa de treball i l’Ajuntament iniciaria les comunicacions amb el o la següent aspirant de la borsa.
Tots els intents de comunicació per part de l’Ajuntament quedaran registrats a l’expedient pertinent.

11.5. Si la persona cridada respongués a la comunicació iniciada per l’Ajuntament, aquest li atorgaria un
període màxim de dos dies hàbils per manifestar la seva conformitat o renúncia al nomenament.

11.6. La permanència de les persones a aquesta borsa resta supeditada a la disponibilitat per cobrir les
vacants que es presentin. S’exceptuen d’aquest supòsit les renúncies per causa justificada. Es consideren
causes justificades aquelles sobrevingudes i no voluntàries com malalties, part o compliment d’un deure
inexcusable  de  caràcter  públic  o  personal,  entre  d’altres.  Aquestes  situacions  s’hauran  de  justificar
documentalment.

11.7. Les persones que acumulin dues renúncies corresponents a dues ofertes de treball per alguna causa
diferent a les citades anteriorment, o siguin sancionades per la incoació d’un procediment disciplinari, seran
eliminades de la borsa.

11.8. Si el responsable del servei on s’adscrigui la persona integrant de la borsa prèviament nomenada emet
un informe negatiu, relatiu a la manca de capacitat manifestada per un rendiment insuficient que impedeixi
realitzar amb eficàcia les funcions atribuïdes al lloc de treball, en donarà trasllat a Recursos Humans, i
s’articularà  el  procediment  contradictori  corresponent,  el  qual  podrà comportar  l’expulsió  de la  persona
aspirant de la borsa, tot informant, si s’escau, la representació del personal.

Dotzena. Incompatibilitats
12.1. Serà aplicable a les persones proposades el règim d’incompatibilitat al sector públic, en compliment
dels quals en el moment del nomenament, hauran d’aportar una declaració de les activitats que realitza,
sol·licitant la compatibilitat en el seu cas, o exercir l’opció prevista a l’article 337 del Decret 214/90, de 30 de
juliol,  pel  qual  s’aprova el  Reglament  de Personal  al  servei  de les entitats  locals, així  com la resta de
disposicions aplicables.

12.2.  Pel  que  fa  a  la  determinació  i  adscripció  al  lloc  de  treball,  règim d’horari  i  jornada,  la  persona
nomenada s’atindrà als acords i resolucions que adoptin els òrgans corresponents de l’Ajuntament.

Tretzena. Incidències i recursos
13.1. Contra la convocatòria i les presents bases, que exhaureixen la via administrativa, es podrà interposar
per part de les persones interessades recurs potestatiu de reposició en el termini d’un mes davant el mateix
òrgan que les hagi aprovat, d’acord amb l’article 123 de la Llei  39/2015, d’1 d’octubre, de procediment
administratiu  comú  de  les  administracions  públiques.  En  cas  de  no  interposar  el  recurs  potestatiu  de
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reposició es podrà interposar directament recurs contenciós administratiu, segons l’article abans esmentat i
el 45 i següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa,
davant el Jutjat contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la publicació
al Butlletí Oficial de la Província de Lleida.

13.2. Els actes qualificats del tribunal qualificador podran ser recorreguts en alçada davant la presidència de
la corporació o de l’autoritat en qui hagi delegat en el termini d’un mes des que s’hagin publicat.

13.3. Els actes de tràmit del tribunal qualificador no podran ser objecte de recurs, sense perjudici que es
puguin interposar reclamacions quan es tracti d’esmenar possibles errors materials en la confecció de la
llista d’aprovats, errors en la transcripció de publicacions, errors aritmètics en les qualificacions o errors
observables a simple vista. Aquests errors també podran ser corregits d’ofici pel tribunal.

13.4. El Tribunal està facultat per resoldre els dubtes o discrepàncies que sorgeixin referents a aquestes
bases i al desenvolupament del procés selectiu, i per prendre els acords necessaris pel seu bon ordre i
desenvolupament.

13.5. En allò no previst en aquestes bases serà d’aplicació el que disposen la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim
local que va ser aprovat per Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, el Reial Decret Legislatiu 5/2015,
de 30 d’octubre, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, el Text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya que va ser aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril,  el  Reglament  de  personal  al  servei  de  les  entitats  locals  que  va  ser  aprovat  per  decret  de  la
Generalitat  de  Catalunya  214/1990,  de  30  de  juliol,  la  Llei  39/2015,  de  1  d’octubre,  de  procediment
administratiu comú de les Administracions Públiques, i la resta de les disposicions vigents en la matèria.

Catorzena. Clàusula de protecció de dades de caràcter general
14.1. L’Ajuntament de la Seu d’Urgell  tractarà les dades personals de les persones sol·licitants i  de les
persones seleccionades en aquest  procés selectiu,  amb la finalitat  de gestionar  la seva sol·licitud i  les
actuacions objecte d’aquesta convocatòria, i es sotmet a les obligacions previstes en el Reglament europeu
2016/679, de 27 d’abril, General de Protecció de Dades (RGPD) i la seva adaptació a l’ordenament jurídic
espanyol a través de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia
dels drets digitals, i la resta de normativa complementària. En concret es preveu el tractament de dades de
contacte i acadèmics de les persones que participen en l’execució i seguiment dels objectius establerts en
aquestes bases.

14.2. L’Ajuntament de la Seu d’Urgell realitzarà les tasques necessàries perquè s’acompleixin els principis i
deures establerts en la normativa vigent  sobre la matèria, per garantir  que no hi  ha risc per als drets i
llibertats dels sol·licitants i dels seleccionats. Aquestes actuacions han d’incloure especialment la garantia de
transparència, en compliment dels articles 13 i 14 del RGPD, amb la informació detallada per la corporació.

14.3.  Per  a  qualsevol  consulta  o  queixa  relacionades  amb  el  tractament  de  les  dades  personals,  els
sol·licitants  tenen el  dret de contactar  amb el  delegat de protecció de dades a través de la bústia que
l’Ajuntament de la Seu d’Urgell posa a la seva disposició: dpd@aj-laseu.cat

14.4. Les dades que les persones seleccionades han facilitat, un cop finalitzat el motiu que n’ha originat la
recollida, es conserven seguint les instruccions de gestió documental i d’arxiu de l’Ajuntament. Les dades
que les persones sol·licitants han facilitat es conserven durant un màxim de 3 anys a partir de la presentació
de la sol·licitud.
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14.5.  Les persones aspirants  i  les persones seleccionades poden exercir  els  drets d’accés, rectificació,
supressió, limitació, portabilitat o oposició al tractament de les seves dades, en els termes previstos a la
legislació vigent, a través de la seu electrònica de l’Ajuntament.

14.6. Les persones seleccionades tenen l’obligació de respectar la confidencialitat de tota la informació i les
dades de caràcter personal que, per qualsevol mitjà, els arribin com a conseqüència de la seva estada a
l’Ajuntament, i no desvelar-les ni reproduir-les de cap manera a fora de l’Ajuntament. Les dades esmentades
poden referir-se tant a empleats públics, com a usuaris o ciutadans i, en general, a totes aquelles terceres
persones que de forma directa o indirecta es posin en contacte amb l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.

14.7. Les persones seleccionades tenen l’obligació de complir amb les polítiques de seguretat, protecció de
dades i ús dels sistemes d’informació vigents a l’Ajuntament, així com qualsevol instrucció que, en aquest
sentit, se’ls faciliti. A més, han de respectar la confidencialitat de qualsevol fet que hagin observat o que el
personal de l’Ajuntament els hagi fet arribar en relació amb el servei o el personal esmentat.

ANNEX
Fitxa d’autoavaluació de mèrits (l’autobaremació té la consideració de declaració responsable. La falsedat
en les dades d’autobaremació determina l’exclusió del procés i la consideració de no haver-hi participat, a
més de les actuacions legals que derivin de la falsedat en les dades) *

1. Dades personals

Nom i cognoms DNI

2. Dades de la plaça objecte de la convocatòria

Identificació de la plaça

Denominació: Arxiver Municipal

Escala: Administració Especial

Subescala: Tècnica

Grup: A1

Naturalesa: Funcionarial

3. Experiència professional

NÚM. DE MESOS

Mesos  de  servei  o  de  treball  prestat  en  la  plaça  objecte  de  la

Administració Local 343



  Número 245

Butlletí Oficial de la Província de Lleida Divendres, 23 de desembre de 2022

convocatòria o equivalent, com a funcionari interí, laboral temporal, o en
adscripcions o assignacions temporals a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell
i/o a qualsevol ens públic que en depèn.

Mesos de servei o de treball prestat en altres llocs de treball en el mateix
grup  o  subgrup  de  classificació,  però  no  en  l’exercici  de  funcions
anàlogues, com a funcionari interí, laboral temporal, o en adscripcions o
assignacions temporals a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i/o a qualsevol
ens públic que en depèn.

Mesos  de  servei  o  de  treball  prestat  en  la  realització  de  tasques
anàlogues a les de la plaça convocada, com a funcionari interí o laboral
temporal,  en  qualsevol  altra  administració  local  o  en  organismes  o
societats que depenguin d’aquesta.

4. Formació
Es valorarà aquella formació reglada que tingui relació directa amb el lloc de treball a ocupar, diferent de la
que dona accés a la plaça convocada:

Formació reglada Sí / No

Titulació de Grau o equivalent 

Titulació de màster o doctorat

Titulació de postgrau

Altres equivalents:

Formació no reglada
NOM DE L’ACCIÓ FORMATIVA HORES ORGANISME FORMADOR (CAL INDICAR EL

RÈGIM JURÍDIC DE L’ORGANISME)
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Coneixements de català Sí / No

Certificat de nivell superior de català 

Formació ACTIC Sí / No

Nivell 1 – Certificat bàsic ACTIC

Nivell 2 – Certificat mitjà ACTIC

Nivell 3 – Certificat avançat ACTIC

5. Altres mèrits

Sí / No

Ha superat un procés selectiu de concurs-oposició per a l’accés a una
plaça de la categoria de la plaça objecte de al convocatòria sense haver
obtingut plaça en propietat?

Bases reguladores del procés selectiu d’una plaça d’oficial d’assistència a serveis municipals, mitjançant el
sistema de concurs, corresponents a l’oferta pública d’estabilització de l’ocupació temporal de l’ajuntament
de la Seu d’Urgell.

Primera. Objecte i justificació

L’objecte  d’aquestes  bases  és  regular  la  selecció,  mitjançant  convocatòria pública i  amb el  sistema de
concurs de mèrits, d’una plaça d’oficial  d’assistència  a serveis  municipals,  classificada a la plantilla  de
personal de l’Ajuntament de La Seu d’Urgell, subgrup C2, en règim laboral.

Aquesta plaça es troba subjecta al procés excepcional d’estabilització regulat per la Llei 20/2021, de 28 de
desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat i resten regides per les presents bases,
corresponents a l’oferta d’estabilització de l’ocupació temporal de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, aprovades
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per l’Alcaldia núm. 368/2022 en data 24.05.2022, publicades al  BOP de Lleida en data 30.05.2022 i  al
DOGC en data 27.05.2022.

Segona. Normativa aplicable
L’Acord de condicions generals que regeix aquesta convocatòria va ser aprovat per la Junta de Govern
Local del dia 07.11.2022 i publicat al BOP el dia 15.11.2022

Aquesta convocatòria es regeix per allò disposat a la normativa vigent en matèria de Funció Pública. En
concret, al Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de l’Estatut bàsic
de l’empleat públic, al Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei
de les entitats locals, al 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, a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local
i al Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del coneixement del català i l’aranès en els processos
de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya.

Tercera. Principis rectors
L’Ajuntament  de La Seu d’Urgell  garanteix que tots  els  processos  de selecció es regiran pels  principis
constitucionals d’igualtat, mèrit i capacitat, així com els de:

a) Publicitat i convocatòria de les bases.
b) Transparència.
c) Imparcialitat i professionalitat dels membres del tribunal.
d) Independència i discrecionalitat tècnica en l’actuació del tribunal.
e) Adequació entre el contingut dels processos selectius i les funcions o tasques a desenvolupar.
f) Agilitat, sense perjudici de l’objectivitat, en els processos de selecció.

Quarta. Característiques de la plaça
Les característiques de la plaça objecte de la convocatòria són les següents:

 Nombre de places: 1
 Codi convocatòria: S.205.05
 Règim: laboral fix.
 Denominació: Oficial d’assistència a serveis municipals.
 Grup: C2.
 Jornada: completa
 Funcions generals:
Les  funcions  a  realitzar  per  un  oficial  d’assistència  a  Serveis  Municipals  són  les  relacionades  amb el
manteniment dels edificis i instal·lacions de les que l’Ajuntament és titular, com ara les següents:

- Revisió periòdica (segons planificació  establerta  pel  Llibre  de l’edifici,  en el  cas  que hi  hagi)  dels
elements compositius del mateix. Per exemple revisió i neteja de canals de coberta passada la temporada
de caiguda de fulles.

- Arranjament d’instal·lacions de lampisteria i aparells sanitaris.

- Reposició de les llumeneres foses.

- Arranjament de les fusteries malmeses (finestres, persianes, portes,..)

- Arranjament del mobiliari malmès de l’edifici.
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- Revisió de posta en marxa i petit arranjament, dels aparells de climatització.

- Vetllar pel correcte funcionament dels sistemes d’alarmes i avís a un superior en el cas d’incidències.

- Vetllar  pel  correcte  funcionament  dels  sistemes  contra  incendis  i  avís  a  un  superior  en  el  cas
d’incidències.

- Instal·lació de mobiliari i elements auxiliars requerits, com cartelleres, pissarres, etc.

A part dels treballs propis del lloc de treball, un oficial d’assistència a Serveis Municipals pot realitzar altres
tasques  no  relacionades  amb  el  seu  lloc  de  treball,  quan  el  Servei  d’Obres  Municipal  ho  necessiti,
esdeveniments o actes:

o Reforç del servei d’enllumenat públic:

 Ajudes puntuals a tasques de manteniment ordinari de la xarxa d’enllumenat públic del municipi.

 Petites instal·lacions elèctriques i d’enllumenat per esdeveniments organitzats per l’Ajuntament

o Transport  i  muntatge d’elements  de mobiliari  per  la  celebració  de actes  culturals,  com entarimats,
taules, cadires, etc..

 Puntualment  és necessari  el  muntatge de tarimes per  actuacions,  concerts,  i  esdeveniments varis:
tarimes, trasllat de mobiliari, escenaris, etc. per al desenvolupament de qualsevol tipus d’esdeveniment o
adequació d’espais

o Transport de mobles entre els diferents edificis municipals.

 Aquests treballs comporten un esforç físic important, donat que habitualment els elements a transportar
són voluminosos i pesats.

o Incidències de la via pública per inclemències meteorològiques.

 Feines de retirada de neu i d’escampada de sal de la via publica per facilitar la circulació dels vehicles i
persones.

- Conduir el vehicle assignat per al trasllat de material i maquinària necessària per al desenvolupament
dels treballs encomanats.

- Fer servir les eines manuals i mecàniques requerides pel desenvolupament dels treballs encomanats,
així com tenir cura del seu manteniment.

- Complimentar adequadament els documents acreditatius dels temps destinats a la realització del treball
i del material utilitzat.

- 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.

- I, en general, qualsevol altra funció de caràcter similar que li sigui atribuïda.
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Les funcions  no són determinants  i  excloents,  per  la qual  cosa es  considera qualsevol  altra funció de
caràcter similar que li sigui atribuïda.

Cinquena. Requisits dels aspirants
Per poder prendre part en el procés les persones aspirants hauran de complir, en la data de finalització del
termini  de  presentació  de  sol·licituds,  i  durant  el  desenvolupament  del  procés  selectiu,  els  següents
requisits:

a) Tenir la nacionalitat espanyola o trobar-se en algun dels supòsits previstos a l’article 57 del TREBEP.
Independentment de la seva nacionalitat, també podran ser admesos en aquesta convocatòria els cònjuges
dels espanyols i espanyoles i dels nacionals d’altres estats membres si no estan separats de dret. Així com
els i les descendents dels i de les cònjuges dels espanyols i espanyoles i dels nacionals d’altres estats
membres de la Unió Europea, sempre que els cònjuges no estiguin separats de dret, si són menors de 21
anys o dependents.
Les  persones  aspirants  amb  nacionalitat  diferent  a  l’espanyola  hauran  de  demostrar  els  coneixements
suficients de castellà i català i es podrà exigir la superació de proves amb aquesta finalitat.
b) Tenir la capacitat funcional per al desenvolupament de les funcions corresponents.
c) Haver complert els 16 anys i no excedir l’edat màxima de jubilació o la que s’estableixi a les bases
específiques de la convocatòria, si fos el cas, d’acord amb la normativa específica d’aplicació.
d) No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de les Administracions Públiques o
òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats Autònomes, ni trobar-se en situació d’inhabilitació
absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial o per exercir funcions similars a
les que es desenvolupaven.
En el  cas de pertànyer a un altre estat, no trobar-se inhabilitats o en situació equivalent ni  haver estat
sotmesos a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu estat i en els mateixos termes, l’accés
a l’ocupació pública.
e) Estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent, o estar
en condició d’obtenir-lo en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds de participació.
En  el  cas  de  titulacions  expedides  a  l’estranger,  cal  aportar  l’homologació  corresponent  del  Ministeri
d’Educació, Cultura i Esports.
Si el títol procedeix d’un estat membre de la Unió Europea, s’ha de presentar el certificat acreditatiu del
reconeixement o d l’homologació del títol equivalent, de conformitat amb la Directiva 89/48/CEE, de 21 de
desembre de 1988, el Reial Decret 1837/2008 i altres normes de transposició i desplegament.
f) No tenir la condició de personal laboral fix en el mateix cos, escala o especialitat, en la mateixa escala,
subescala, classe o categoria de l’administració a que s’opta.
g) Acreditar coneixements de català equivalents al nivell B2 del marc europeu comú de referència (MECR)
segons estableix el Decret 161/2002, d’11 de juny.
Els aspirants que no acreditin estar en possessió del certificat de coneixements de llengua catalana del
nivell de suficiència de català B2 de la Secretaria de Política Lingüística o equivalent hauran de realitzar una
prova de coneixements amb contingut anàleg.
Sempre que sigui possible, la prova la farà una persona tècnica del Consorci de Normalització Lingüística.
Aquesta persona assistirà al tribunal amb veu i sense vot. Aquesta té caràcter obligatori i eliminatori i es
qualificarà d’apte o no apte. Les persones aspirants que no superin la prova de català quedaran exclosos de
la convocatòria.
Quedaran exemptes de fer la prova aquelles persones candidates que, en algun procés de selecció per a
l’accés a la condició de personal funcionari o laboral, en qualsevol Administració o entitat del sector públic
institucional, ja hagin superat una prova de coneixements de català de nivell equivalent o superior.
h) Acreditar coneixements superiors de castellà tant en l’expressió oral com en l’escrita.
Les  persones  aspirants  admeses  en  el  procés  selectiu  que  no  tinguin  la  nacionalitat  espanyola  han
d’acreditar uns coneixements superiors de la llengua castellana.
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L’aspirant que no pugui acreditar documentalment que posseeix el nivell requerit s’haurà de sotmetre a les
proves de coneixements de castellà previstes a les presents bases. Quedaran exemptes de la realització de
l’exercici de llengua castellana les persones aspirants que n’acreditin el coneixement superior mitjançant
alguna de les tres opcions següents:
- Haver cursat la primària, la secundaria i el batxillerat, si s’escau, a Espanya.
- Diploma d’espanyol  d’acord amb el  RDL 1137/2002, de 31 d’octubre,  o equivalent,  o certificat  que
acrediti haver superat totes les proves requerides per a l’obtenció del mateix.
- Certificat d’aptitud en espanyol per a persones estrangeres expedit per escoles oficials d’idiomes.
i) No patir cap malaltia ni cap limitació física o psíquica que impedeixi el desenvolupament normal de les
funcions corresponents a la plaça convocada.
j) Estar en possessió del permís de conduir B

Sisena. Presentació de sol·licituds i llista d’admesos i exclosos
6.1. Les persones interessades en prendre part en el procediment hauran de presentar una instància en la
qual hauran de fer constar que coneixen i accepten aquestes bases i reconeixen totes i cadascuna de les
condicions exigides.

Les  instàncies  hauran  de  presentar-se  per  la  seu  electrònica  de  l’Ajuntament  de  la  Seu  d’Urgell
(www.laseu.cat) i es podran presentar únicament de forma telemàtica a la seu electrònica de l’Ajuntament.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals, per aquesta convocatòria els terminis seran
del dia 1.12.2023 al 20.12.2023, ambdós inclosos. L’Ajuntament no acceptarà instàncies presentades abans
de la data d’inici ni després de la data final.

Les bases i la convocatòria es publicaran íntegrament en el BOP i DOGC. Els restants i successius anuncis
d’aquesta convocatòria es faran públics únicament en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.

6.2. A la instància s’adjuntarà:

a. Fotocòpia  del  Document  Nacional  d’Identitat  o  del  document  equivalent  dels  altres  països,  o  el
consentiment de la persona aspirant per tal que l’Ajuntament pugui comprovar que les dades que la persona
manifesta s’ajusten a la realitat.
b. Fotocòpia de la titulació d’accés requerida.
c. Currículum vitae en el qual s’incloguin les dades personals i de contacte.
d. Fotocòpia del document acreditatiu dels coneixements de nivell de català.
e. Fotocòpia del document acreditatiu dels coneixements de nivell de castellà.
f. Llistat ordenat de mèrits a tenir en compte a la fase de concurs, així com altres mèrits i circumstàncies
al·legades que hagin de ser valorades.
g. Fotocòpia dels certificats i títols acreditatius dels mèrits al·legats, tant personals com professionals.
h. Declaració responsable de complir totes i cadascuna de les condicions exigides en les bases d’aquesta
convocatòria,  sempre  referides  a  la  data  en  què  expira  el  termini  assenyalat  per  a  la  presentació
d’instàncies.
i. Permís B de conduir

6.3. Tota la documentació haurà de ser presentada de forma telemàtica. L’Ajuntament podrà requerir la
documentació original en cas de dubte per tal de garantir-ne la veracitat. En cas que es detecti falsedat en el
document la persona quedarà automàticament suspesa del procés.

6.4. Es computaran com a situacions assimilades al servei actiu, als efectes del còmput de serveis prestats,
els següents:
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a. Les persones que hagin gaudit d’una excedència per cura de familiars d’acord amb l’article 89.4 del
TREBEP.
b. Les persones que hagin gaudit d’una excedència per raó de violència de gènere d’acord amb l’article
89.5 del TREBEP.
c. Les persones declarades en serveis especials d’acord amb l’article 87 del TREBEP.
d. El personal laboral declarat en excedència forçosa d’acord amb l’article 46.1 del TRET.

6.5. Amb la presentació de la sol·licitud, les persones aspirants:

a. Donen el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per
prendre part en aquesta convocatòria i per a la tramitació del procés selectiu, que seran incorporades al
fitxer de Recursos Humans, d’acord amb la normativa vigent.
b. Donen  el  seu  consentiment  a  rebre  per  via  electrònica  les  comunicacions  que  puguin  derivar-se
d’aquest procés.

6.6. Els aspirants, en el moment de la presentació de la instància per participar en el procés selectiu, hauran
de presentar en format digital, la fitxa d’autoavaluació amb els mèrits aportats així com la documentació
acreditativa corresponent. Només s’han de fer constar els mèrits obtinguts fins a l’últim dia del període de
presentació d’instàncies.

6.7. El currículum vitae i la vida laboral no substitueixen les funcions de la fitxa d’autoavaluació aportada a
l’Annex de les presents bases.

6.8.  Els  certificats  o  titulacions  hauran  d’acreditar  que  s’han  obtingut  com  a  molt  tard  en  la  data  de
presentació de sol·licituds.

6.9.  Les  persones  en  situació  de  discapacitat  seran  admeses  al  procés  de  selecció  sense  necessitat
d’acreditar  les  seves  condicions  psíquiques,  físiques  i  sensorials  abans  del  seu  començament,  sens
perjudici  que,  superat  el  procés  selectiu,  en  presentar  la  documentació  per  ser  nomenades,  hauran
d’acreditar, igual que la resta d’aspirants, la seva capacitat per desenvolupar les funcions i tasques dels llocs
que es convoquen.

Els aspirants amb discapacitat podran demanar en la sol·licitud de participació, l’adaptació o l’adequació de
temps i mitjans materials per a la realització de les proves i dels exercicis previstos en la convocatòria i el
motiu d’aquestes. Als efectes d’aquestes adaptacions es considerarà el que estableix l’article 7 del Decret
66/1999, de 9 de març, sobre l’accés a la funció pública de les persones amb discapacitat i dels equips de
valoració multiprofessional.

Els  aspirants  en  situació  de  discapacitat  que  sol·licitin  adaptacions,  hauran  de  presentar  un  dictamen
vinculant expedit per l’equip multiprofessional competent que determinarà, si fos el cas, l’adaptació del lloc o
llocs de treball sempre que aquesta no impliqui una modificació exorbitant en el context de l’organització o
sigui incompatible amb el desenvolupament de les funcions i tasques del lloc o llocs que es convoca.

6.10. Un cop finalitzat el termini de presentació d’instàncies la Junta de Govern Local aprovarà, la llista
provisional de les persones aspirants admeses i excloses al procés selectiu, amb expressió de la causa
d’exclusió.  En  la  mateixa  resolució  s’indicarà  la  composició  del  tribunal  i  el  lloc,  la  data  i  l’hora  del
començament de les proves de coneixement d’idiomes, si s’escau.

6.11. Aquesta llista provisional es publicarà a l’e-tauler de l’Ajuntament. Malgrat això, en aplicació del que
preveu el segon paràgraf de l’art. 78 del Reglament del personal al servei de les entitats locals, es podrà
substituir aquesta publicació per una notificació a tots els interessats.
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6.12. Un cop publicada la llista provisional es concedirà un termini de 5 dies hàbils per a la presentació
d’esmenes i reclamacions, per esmenar el defecte o adjuntar el document que sigui preceptiu. Si en aquest
termini no hi hagués reclamacions, al·legacions o esmenes la llista passaria a ser definitiva i es publicarà a
l’e-tauler de l’Ajuntament.

Setena. Tribunal qualificador
7.1. El tribunal qualificador s’ajustarà al que disposa l’article 60 del TREBEP i al Reglament de Personal al
servei de les entitats locals, aprovats pel Decret 214/1990. La seva composició serà estricament tècnica,
ajustada als principis d’imparcialitat i professionalitat, seguint en la mesura del possible els criteris de paritat
entre dones i homes.

7.2. El tribunal qualificador estarà constituït de la següent manera:

- President: un funcionari de carrera i/o personal laboral fix, personal de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.
- Dos vocals tècnics: funcionaris de carrera i/o personal laborals fix que podran ser o no personal del
mateix Ajuntament i que compliran en tot moment amb els requisits de professionalitat i imparcialitat.
- Secretari: un funcionari o personal laboral de l’Ajuntament, amb veu però sense vot.

Un dels vocals i el seu suplent ho serà a proposta de l’EAPC.

7.3. El tribunal no podrà constituir-se sense l’assistència d’almenys tres membres amb veu i vot, titulars o
suplents, ni podrà actuar sense la presència, com a mínim, del President i del Secretari. El Tribunal podrà
optar per reunir-se telemàticament sempre que es compleixin els requisits indicats a la base setena.

7.4.  El  tribunal pot  disposar la incorporació a les seves tasques d’assessors especialistes, els quals es
limitaran a l’exercici de les seves especialitats tècniques en base a les quals col·laboraran exclusivament
amb el tribunal. La seva funció se circumscriu a l’assessorament tècnic especialitzat, actuant amb veu però
sense vot. Els assessors hauran de guardar sigil i confidencialitat sobre les dades i assumptes sobre els
quals tinguin coneixement a conseqüència de la seva tasca assessora al tribunal.

7.5. L’abstenció i recusació dels i de les membres del tribunal s’ha d’ajustar al que preveuen els articles 23 i
24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

7.6.  El  tribunal  està  facultat  per  resoldre  els  dubtes  o  les  discrepàncies  que  s’originin  durant  el
desenvolupament del procés de selecció.

7.7. En cas d’empat, el vot del President serà de qualitat.

7.8.  El  tribunal  ordenarà  a  les  persones  aspirants  d’acord  amb  la  puntuació  declarada  en  la  fitxa
d’autoavaluació.

7.9. Una vegada es disposi d’aquest llistat ordenat, el tribunal comprovarà les puntuacions de les persones
aspirants.  La  comprovació  es  realitzarà  respecte  dels  documents  aportats  i  esmentats  a  la  fitxa
d’autoavaluació i/o les dades aportades pel  Servei  de Recursos Humans de l’Ajuntament  respecte dels
serveis prestats en aquesta administració. En cas d’empat es verificarà la informació per poder desfer-los en
funció dels criteris fixats a la base 9.2 de les presents bases.

7.10. El tribunal podrà exigir que els aspirants mostrin els documents originals. En aquest cas, els aspirants
hauran d’aportar-los a l’Ajuntament  en el  termini  màxim de 5 dies des del  requeriment  que es  faci  als
aspirants.
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7.11. El tribunal podrà decidir no comprovar la puntuació dels aspirants que, segons la puntuació que han fet
constar a la fitxa d’autoavaluació, no tenen opcions de poder ser seleccionats.

7.12. Una vegada realitzada la comprovació, el tribunal fixarà la llista provisional de puntuacions, ordenant
de major a menor les sol·licituds i indicant el resultat d’aplicar els criteris de desempat, quan hagi estat
necessari. En aquest llistat, les persones aspirants amb puntuació idèntica sortiran al mateix lloc.

7.13. El llistat es publicarà a l’e-Tauler de la seu electrònica de l’Ajuntament i no es farà cap notificació
personal als aspirants.

7.14. Les persones aspirants podran formular al·legacions en un termini de 5 dies hàbils a comptar des del
dia següent a la data de publicació de la llista i aportar els documents justificatius dels mèrits que s’hagin fet
constar  a la fitxa d’autoavaluació.  No podran incloure nous mèrits que no s’hagin fet  constar  a la fitxa
d’autoavaluació.

7.15.  El  tribunal  analitzarà  les  al·legacions,  les  resoldrà  justificadament,  fixarà  el  llistat  definitiu  de
puntuacions i farà la proposta de nomenament o contractació a l’òrgan competent. L’acta es publicarà a
l’e-Tauler de la seu electrònica de l’Ajuntament.

Vuitena. Procés selectiu
8.1. La forma de selecció serà la de concurs de mèrits, que es regirà segons els criteris generals establerts
a  l’acord  sobre  els  processos  d’estabilització  de  l’Ajuntament  de  la  Seu  d’Urgell  i  allò  disposat  a  les
Disposicions  Addicionals  6ª  i  8ª  de la  Llei  20/2021, de 28 de desembre,  de mesures  urgents  per  a  la
reducció de la temporalitat en l’ocupació pública.

8.2. Les persones aspirants que no acreditin un coneixement de català i castellà segons allò disposat a la
base 5ª hauran de realitzar les proves de coneixements de llengües que es detallen a continuació:

a. Prova de coneixements de català.
S’ajustarà a les disposicions del  Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del  coneixement del
català  i  l’aranès  en  els  processos  de  selecció  de  personal  i  de  provisió  de  llocs  de  treball  de  les
administracions públiques de Catalunya.
La prova de llengua catalana es qualificarà com a apte o no apte, essent, per tant, de caràcter eliminatori, i
el fet de no superar-la suposarà l’exclusió del procés selectiu.
Les  persones  aspirants  que  estiguin  en  possessió  del  certificat  acreditatiu  corresponent  o  els  seus
equivalents resten exempts de portar a terme aquesta prova.
b. Prova de coneixements de castellà.
Consistirà en la realització d’una prova en què es comprovarà que les persones aspirants posseeixen un
nivell  adient  de comprensió  i  expressió oral  i  escrita  d’aquesta llengua,  en tot  cas  ajustat  al  contingut
funcional del lloc de treball a desenvolupar.
La prova de llengua castellana es qualificarà com a apte o no apte, essent, per tant, de caràcter eliminatori, i
el fet de no superar-la suposarà l’exclusió del procés selectiu.
Les  persones  aspirants  que  estiguin  en  possessió  del  certificat  acreditatiu  corresponent  o  els  seus
equivalents resten exempts de portar a terme aquesta prova.

8.3. L’acreditació i valoració dels mèrits es realitzarà d’acord amb els següents paràmetres:

a. El  límit  temporal  per  valorar  l’experiència  professional  serà  la  data  de  finalització  del  termini  de
presentació de sol·licituds de participació.
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b. Només  es  valoraran  els  mèrits  citats  a  la  fitxa  d’autoavaluació  aportada  durant  el  període  de
presentació  d’instàncies  i  que es  pugui  verificar  amb la  documentació  acreditativa  presentada dins  del
mateix termini.
c. L’experiència professional es computa per mesos complets.
d. Els serveis prestats a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell  s’hauran d’acreditar mitjançant el certificat de
serveis prestats. El certificat no s’haurà d’aportar amb la instància i s’incorporarà d’ofici a la documentació
de cada aspirant, si aquest ho fa constar a la fitxa d’autoavaluació.
e. Els serveis prestats a d’altres Administracions públiques s’acreditaran mitjançant certificat de serveis
prestats amb el model de l’Annex I del Reial Decret 1461/82. No s’acceptaran els acreditats amb algun altre
model de certificat.
f. L’acreditació de la formació es realitzarà mitjançant  fotocòpia  dels  corresponents  títols  o certificats
emesos per les institucions formadores corresponents, que hauran d’incloure la identificació de la persona
titular, les hores de durada o crèdits equivalents, la temàtica, la data d’emissió, la indicació sobre si és un
certificat d’aprofitament o assistència, i l’organisme emissor.
g. Els mèrits obtinguts a l’estranger s’han d’acreditar mitjançant certificats traduïts oficialment a qualsevol
de les dues llengües oficials a Catalunya.

8.4. La puntuació del concurs de mèrits serà d’un màxim de 10 punts, que es distribuiran d’acord amb els
criteris següents:

8.4.1. Experiència professional.

L’experiència professional tindrà una valoració màxima de 6 punts, segons es detalla:

a. L’experiència  en  la  plaça  convocada  o  equivalent,  com a  funcionari  interí,  laboral  temporal,  o  en
adscripcions o assignacions temporals a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i/o a qualsevol ens públic que en
depèn es valorarà amb 0,10 punts per cada mes de serveis prestats.
b. L’experiència en altres llocs del mateix grup o subgrup de classificació, però no en la realització de
feines anàlogues, com a funcionari interí, laboral temporal, o en adscripcions o assignacions temporals a
l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i/o a qualsevol ens públic que en depèn es valorarà amb 0,0705 punts per
cada mes de serveis prestats.
c. L’experiència en llocs de treball  realitzant  tasques anàlogues a les de la plaça convocada, com a
funcionari interí  o laboral temporal, en altres administracions locals o en organismes o societats que en
depenguin es valorarà amb 0,033 punts per cada mes de serveis prestats.

8.4.1.2. Per a valorar l’experiència professional es seguiran els criteris següents:

a. Es comptabilitzarà com a mes un període ininterromput de 30 dies, independentment de la jornada de
treball, i no es tindran en compte les fraccions inferiors excepte quan s’apliquin els criteris de desempat.
b. En aquells casos de reducció de jornada per guarda legal o cura directa d’un familiar fins al segon grau
de consanguinitat o afinitat, aquests períodes es computaran com a jornada sencera, sempre que quedin
acreditats.

8.4.2. Formació.

Els mèrits acadèmics es valoraran amb un màxim de 4 punts, seguint els criteris següents:

a. Titulacions. Es valorarà la formació reglada superior, addicional, del mateix nivell que dona accés al
subgrup  de  la  plaça  convocada  i  relacionada  directament  amb el  lloc  de  treball,  (per  exemple;  cicles
formatius de grau mitjà, FPI o equivalent) amb 0,05 punts per títol.
b. Es valoraran amb 0,08 punts per hora de formació acreditada:
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i. Formacions relacionades amb el lloc de treball a ocupar.
ii. Formacions transversals, com per exemple en igualtat, organització o treball en equip, entre d’altres.
iii. Cursos relacionats amb el lloc de treball i les tasques a desenvolupar, sempre que siguin expedits per
l’administració  pública i/o empreses  privades,  i  sempre que aquests  cursos  hagin  estat  contractats  per
l’Ajuntament de la Seu d’Urgell o una altra administració.
No es valoraran els certificats on no s’especifiquin les hores de formació.
c. Nivell de català superior a l’exigit: s’atorgaran 0,25 punts per nivell.
d. Formació ACTIC: s’atorgaran 0,50 punts per nivell.

8.4.3. Altres mèrits.

Es valorarà amb 0,50 punts haver superat un concurs-oposició de la categoria convocada a l’Ajuntament de
la Seu d’Urgell sense haver obtingut plaça en propietat.

Novena. Llista de persones aprovades i presentació de documents
9.1. La puntuació definitiva del procés selectiu serà el resultat de la puntuació obtinguda en la valoració dels
mèrits.

9.2. En cas d’empat, l’ordre de les persones aspirants s’establirà seguint els següents criteris:

1. Segons l’experiència total acreditada:
a. Major experiència a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i a la plaça convocada.
b. Major experiència a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i en altres llocs de treball del mateix grup que el de
la plaça convocada.
c. Major experiència en altres entitats locals i a la plaça convocada.
2. Major  nombre  de  dies  d’experiència  professional  en  la  plaça  convocada  o  equivalent,  prestats  a
l’Ajuntament de la Seu d’Urgell o en qualsevol ens públic integrat d’aquest.
3. La persona aspirant de major edat.

9.3.  Un  cop  finalitzada  la  qualificació  de  les  persones  aspirants  es  publicarà  la  relació  de  persones
aprovades per ordre de puntuació final.

9.4. L’aspirant que resulti seleccionat haurà de presentar davant de la Secretaria General de l’Ajuntament,
dins del termini de 20 dies naturals des de que es faci pública la proposta d’aspirant a la plaça objecte
d’aquesta convocatòria i abans de ser contractat com a laboral fix, el certificat mèdic acreditatiu de complir
les condicions físiques o psíquiques específiques per a l’exercici de les funcions pròpies del lloc de treball al
que es  fa  referència  així  com original  o  còpia  compulsada  de tots  els  documents  requerits  a  la  base
cinquena d’aquesta convocatòria.

9.5. Si l’aspirant seleccionat no signa el contracte o no aporta la referida documentació durant el termini
previst, es procedirà al nomenament del següent aspirant de la llista de puntuacions finals, respecte el qual
serà aplicable el mateix termini que a l’anterior; i així successivament per ordre de prelació d’acord amb les
puntuacions finals.

Desena. Període de pràctiques
10.1. Formarà part del procés selectiu la superació d’un període de pràctiques amb caràcter eliminatori, que
tindrà la durada prevista en l’Estatut dels Treballadors.

10.2.  A la  finalització  del  període  de  pràctiques  s’emetrà  informe  d’avaluació  per  part  de  la  persona
responsable de fer el seguiment de la persona nomenada. La qualificació d’aquest període serà apte o no
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apte. En cas dels aspirants declarats no aptes per resolució motivada de l’Alcaldia amb tràmit d’audiència
previ, perdran en conseqüència tots els drets a ser contractats.

10.3. El període de pràctiques es suprimirà en el cas que la persona aspirant hagi ocupat durant un termini
superior  als  dos  mesos  com  a  període  de  pràctiques  una  plaça  equivalent  a  la  de  l’objecte  de  la
convocatòria i a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.

10.4. Durant el període de pràctiques el personal haurà d’assistir als cursos de formació que l’Ajuntament
pugui organitzar

10.5. Els aspirants que hagin superat aquest període seran contractats en règim laboral fix. Els que no
l’hagin superat perdran tots els drets a ser contractats.

Onzena. Creació i funcionament de la borsa de treball
11.1. Borsa de treball genèrica tindrà el funcionament que es descriu a continuació:

Les persones aspirants a les vacants convocades i que no obtinguin plaça passaran a formar part d’una
borsa de treball  de caràcter  extraordinari  per  ordre de puntuació.  Aquesta borsa funcionarà dins de la
jerarquia de borses i serà la que prevalgui per sobre del a resta de borses existents.

En cas d’empat entre els aspirants que s’incorporaran a la borsa, l’ordre s’establirà seguint els criteris de
desempat establerts en la base 9.2 de les presents bases.

11.2. Borsa de treball específica:

La finalitat d’aquesta borsa és excepcional, atenent l’esperit de la Llei 20/2021. Així, l’objecte de la borsa és
proveir aquelles places que han estat cobertes inicialment en propietat i respecte de les quals l’aspirant
seleccionat durant el  període de prova o mentre duri el  pla d’estabilització passi  a una situació que no
impliqui reserva de plaça. En aquest cas, l’Ajuntament podrà recórrer a la borsa de laborals fix per tal de
proveir la plaça que es generi com a conseqüència de la plaça que hagi tornat a quedar vacant.

La borsa de treball creada a partir d’aquest procés selectiu serà vigent fins al dia 31 d’octubre de 2024.

Les persones aspirants que passin a formar part de la borsa de treball podran ser cridades per l’Ajuntament
d’acord amb l’ordre rigorós de qualificació per al seu nomenament d’acord amb allò disposat a l’article 10 del
TREBEP, sempre i quan es trobin disponibles i reuneixin la resta de requisits en la data prevista per a l’inici
de la interinitat, i procedeixi legalment conforme a la normativa vigent del moment.

11.3. La pertinència a la borsa de treball  no implica, per si mateixa, cap mena de dret al nomenament.
Únicament es garanteix que quan l’Ajuntament consideri necessària la cobertura urgent d’una plaça s’apliqui
el procediment establert en aquestes bases.

11.4 L’Ajuntament intentarà comunicar-se un màxim de tres vegades amb la persona aspirant mitjançant
mitjans telemàtics: trucada telefònica, videotrucada, correu electrònic, SMS, etc. Entre cada intent hauran de
passar com a mínim 3 hores.

Si la persona no respongués en un termini màxim de tres dies hàbils, aquesta passaria a ocupar el darrer
lloc de la borsa de treball i l’Ajuntament iniciaria les comunicacions amb el o la següent aspirant de la borsa.
Tots els intents de comunicació per part de l’Ajuntament quedaran registrats a l’expedient pertinent.
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11.5. Si la persona cridada respongués a la comunicació iniciada per l’Ajuntament, aquest li atorgaria un
període màxim de dos dies hàbils per manifestar la seva conformitat o renúncia al nomenament.

11.6. La permanència de les persones a aquesta borsa resta supeditada a la disponibilitat per cobrir les
vacants que es presentin. S’exceptuen d’aquest supòsit les renúncies per causa justificada. Es consideren
causes justificades aquelles sobrevingudes i no voluntàries com malalties, part o compliment d’un deure
inexcusable  de  caràcter  públic  o  personal,  entre  d’altres.  Aquestes  situacions  s’hauran  de  justificar
documentalment.

11.7. Les persones que acumulin dues renúncies corresponents a dues ofertes de treball per alguna causa
diferent a les citades anteriorment, o siguin sancionades per la incoació d’un procediment disciplinari, seran
eliminades de la borsa.

11.8. Si el responsable del servei on s’adscrigui la persona integrant de la borsa prèviament nomenada emet
un informe negatiu, relatiu a la manca de capacitat manifestada per un rendiment insuficient que impedeixi
realitzar amb eficàcia les funcions atribuïdes al lloc de treball, en donarà trasllat a Recursos Humans, i
s’articularà  el  procediment  contradictori  corresponent,  el  qual  podrà comportar  l’expulsió  de la  persona
aspirant de la borsa, tot informant, si s’escau, la representació del personal.

Dotzena. Incompatibilitats
12.1. Serà aplicable a les persones proposades el règim d’incompatibilitat al sector públic, en compliment
dels quals en el moment del nomenament, hauran d’aportar una declaració de les activitats que realitza,
sol·licitant la compatibilitat en el seu cas, o exercir l’opció prevista a l’article 337 del Decret 214/90, de 30 de
juliol,  pel  qual  s’aprova el  Reglament  de Personal  al  servei  de les entitats  locals, així  com la resta de
disposicions aplicables.

12.2.  Pel  que  fa  a  la  determinació  i  adscripció  al  lloc  de  treball,  règim d’horari  i  jornada,  la  persona
nomenada s’atindrà als acords i resolucions que adoptin els òrgans corresponents de l’Ajuntament.

Tretzena. Incidències i recursos
13.1. Contra la convocatòria i les presents bases, que exhaureixen la via administrativa, es podrà interposar
per part de les persones interessades recurs potestatiu de reposició en el termini d’un mes davant el mateix
òrgan que les hagi aprovat, d’acord amb l’article 123 de la Llei  39/2015, d’1 d’octubre, de procediment
administratiu  comú  de  les  administracions  públiques.  En  cas  de  no  interposar  el  recurs  potestatiu  de
reposició es podrà interposar directament recurs contenciós administratiu, segons l’article abans esmentat i
el 45 i següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa,
davant el Jutjat contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la publicació
al Butlletí Oficial de la Província de Lleida.

13.2. Els actes qualificats del tribunal qualificador podran ser recorreguts en alçada davant la presidència de
la corporació o de l’autoritat en qui hagi delegat en el termini d’un mes des que s’hagin publicat.

13.3. Els actes de tràmit del tribunal qualificador no podran ser objecte de recurs, sense perjudici que es
puguin interposar reclamacions quan es tracti d’esmenar possibles errors materials en la confecció de la
llista d’aprovats, errors en la transcripció de publicacions, errors aritmètics en les qualificacions o errors
observables a simple vista. Aquests errors també podran ser corregits d’ofici pel tribunal.

13.4. El Tribunal està facultat per resoldre els dubtes o discrepàncies que sorgeixin referents a aquestes
bases i al desenvolupament del procés selectiu, i per prendre els acords necessaris pel seu bon ordre i
desenvolupament.
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13.5. En allò no previst en aquestes bases serà d’aplicació el que disposen la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim
local que va ser aprovat per Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, el Reial Decret Legislatiu 5/2015,
de 30 d’octubre, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, el Text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya que va ser aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril,  el  Reglament  de  personal  al  servei  de  les  entitats  locals  que  va  ser  aprovat  per  decret  de  la
Generalitat  de  Catalunya  214/1990,  de  30  de  juliol,  la  Llei  39/2015,  de  1  d’octubre,  de  procediment
administratiu comú de les Administracions Públiques, i la resta de les disposicions vigents en la matèria.

Catorzena. Clàusula de protecció de dades de caràcter general
14.1. L’Ajuntament de la Seu d’Urgell  tractarà les dades personals de les persones sol·licitants i  de les
persones seleccionades en aquest  procés selectiu,  amb la finalitat  de gestionar  la seva sol·licitud i  les
actuacions objecte d’aquesta convocatòria, i es sotmet a les obligacions previstes en el Reglament europeu
2016/679, de 27 d’abril, General de Protecció de Dades (RGPD) i la seva adaptació a l’ordenament jurídic
espanyol a través de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia
dels drets digitals, i la resta de normativa complementària. En concret es preveu el tractament de dades de
contacte i acadèmics de les persones que participen en l’execució i seguiment dels objectius establerts en
aquestes bases.

14.2. L’Ajuntament de la Seu d’Urgell realitzarà les tasques necessàries perquè s’acompleixin els principis i
deures establerts en la normativa vigent  sobre la matèria, per garantir  que no hi  ha risc per als drets i
llibertats dels sol·licitants i dels seleccionats. Aquestes actuacions han d’incloure especialment la garantia de
transparència, en compliment dels articles 13 i 14 del RGPD, amb la informació detallada per la corporació.

14.3.  Per  a  qualsevol  consulta  o  queixa  relacionades  amb  el  tractament  de  les  dades  personals,  els
sol·licitants  tenen el  dret de contactar  amb el  delegat de protecció de dades a través de la bústia que
l’Ajuntament de la Seu d’Urgell posa a la seva disposició: dpd@aj-laseu.cat

14.4. Les dades que les persones seleccionades han facilitat, un cop finalitzat el motiu que n’ha originat la
recollida, es conserven seguint les instruccions de gestió documental i d’arxiu de l’Ajuntament. Les dades
que les persones sol·licitants han facilitat es conserven durant un màxim de 3 anys a partir de la presentació
de la sol·licitud.

14.5.  Les persones aspirants  i  les persones seleccionades poden exercir  els  drets d’accés, rectificació,
supressió, limitació, portabilitat o oposició al tractament de les seves dades, en els termes previstos a la
legislació vigent, a través de la seu electrònica de l’Ajuntament.

14.6. Les persones seleccionades tenen l’obligació de respectar la confidencialitat de tota la informació i les
dades de caràcter personal que, per qualsevol mitjà, els arribin com a conseqüència de la seva estada a
l’Ajuntament, i no desvelar-les ni reproduir-les de cap manera a fora de l’Ajuntament. Les dades esmentades
poden referir-se tant a empleats públics, com a usuaris o ciutadans i, en general, a totes aquelles terceres
persones que de forma directa o indirecta es posin en contacte amb l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.

14.7. Les persones seleccionades tenen l’obligació de complir amb les polítiques de seguretat, protecció de
dades i ús dels sistemes d’informació vigents a l’Ajuntament, així com qualsevol instrucció que, en aquest
sentit, se’ls faciliti. A més, han de respectar la confidencialitat de qualsevol fet que hagin observat o que el
personal de l’Ajuntament els hagi fet arribar en relació amb el servei o el personal esmentat.

ANNEX
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Fitxa d’autoavaluació de mèrits (l’autobaremació té la consideració de declaració responsable. La falsedat
en les dades d’autobaremació determina l’exclusió del procés i la consideració de no haver-hi participat, a
més de les actuacions legals que derivin de la falsedat en les dades) *

1. Dades personals

Nom i cognoms DNI

2. Dades de la plaça objecte de la convocatòria

Identificació de la plaça

Denominació: Oficial d’assistència a edificis municipals

Grup: C2

Naturalesa: Laboral fix

3. Experiència professional

NÚM. DE MESOS

Mesos  de  servei  o  de  treball  prestat  en  la  plaça  objecte  de  la
convocatòria o equivalent, com a funcionari interí, laboral temporal, o en
adscripcions o assignacions temporals a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell
i/o a qualsevol ens públic que en depèn.

Mesos de servei o de treball prestat en altres llocs de treball en el mateix
grup  o  subgrup  de  classificació,  però  no  en  l’exercici  de  funcions
anàlogues, com a funcionari interí, laboral temporal, o en adscripcions o
assignacions temporals a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i/o a qualsevol
ens públic que en depèn.

Mesos  de  servei  o  de  treball  prestat  en  la  realització  de  tasques
anàlogues a les de la plaça convocada, com a funcionari interí o laboral
temporal,  en  qualsevol  altra  administració  local  o  en  organismes  o
societats que depenguin d’aquesta.

4. Formació
Es valorarà aquella formació reglada que tingui relació directa amb el lloc de treball a ocupar, diferent de la
que dona accés a la plaça convocada:
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Formació reglada Sí / No

Titulació en Cicle Formatiu de Grau Mitjà

Formació Professional (FPI)

Altres equivalents:

Formació no reglada
NOM DE L’ACCIÓ FORMATIVA HORES ORGANISME FORMADOR (CAL INDICAR EL

RÈGIM JURÍDIC DE L’ORGANISME)

Coneixements de català Sí / No

Certificat de nivell superior de català 

Formació ACTIC Sí / No

Nivell 1 – Certificat bàsic ACTIC
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Nivell 2 – Certificat mitjà ACTIC

Nivell 3 – Certificat avançat ACTIC

5. Altres mèrits

Sí / No

Ha superat un procés selectiu de concurs-oposició per a l’accés a una
plaça de la categoria de la plaça objecte de al convocatòria sense haver
obtingut plaça en propietat?

Bases reguladores del procés selectiu d’una plaça d’operari d’assistència a serveis municipals, mitjançant el
sistema de concurs, corresponents a l’oferta pública d’estabilització de l’ocupació temporal de l’ajuntament
de la Seu d’Urgell.

Primera. Objecte i justificació

L’objecte  d’aquestes  bases  és  regular  la  selecció,  mitjançant  convocatòria pública i  amb el  sistema de
concurs de mèrits, d’una plaça d’operari  d’assistència a serveis municipals, classificada a la plantilla de
personal de l’Ajuntament de La Seu d’Urgell, subgrup E, en règim laboral.

Aquesta plaça es troba subjecta al procés excepcional d’estabilització regulat per la Llei 20/2021, de 28 de
desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat i resten regides per les presents bases,
corresponents a l’oferta d’estabilització de l’ocupació temporal de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, aprovades
per l’Alcaldia núm. 368/2022 en data 24.05.2022, publicades al  BOP de Lleida en data 30.05.2022 i  al
DOGC en data 27.05.2022.

Segona. Normativa aplicable
L’Acord de condicions generals que regeix aquesta convocatòria va ser aprovat per la Junta de Govern
Local del dia 07.11.2022 i publicat al BOP el dia 15.11.2022

Aquesta convocatòria es regeix per allò disposat a la normativa vigent en matèria de Funció Pública. En
concret, al Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de l’Estatut bàsic
de l’empleat públic, al Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei
de les entitats locals, al 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, a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local
i al Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del coneixement del català i l’aranès en els processos
de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya.

Tercera. Principis rectors
L’Ajuntament  de La Seu d’Urgell  garanteix que tots  els  processos  de selecció es regiran pels  principis
constitucionals d’igualtat, mèrit i capacitat, així com els de:

a) Publicitat i convocatòria de les bases.
b) Transparència.
c) Imparcialitat i professionalitat dels membres del tribunal.
d) Independència i discrecionalitat tècnica en l’actuació del tribunal.
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e) Adequació entre el contingut dels processos selectius i les funcions o tasques a desenvolupar.
f) Agilitat, sense perjudici de l’objectivitat, en els processos de selecció.

Quarta. Característiques de la plaça
Les característiques de la plaça objecte de la convocatòria són les següents:

 Nombre de places: 1
 Codi convocatòria: S. 205.03
 Règim: laboral fix.
 Denominació: Operari d’assistència a serveis municipals.
 Grup: E.
 Jornada: completa
 Funcions generals:
Les tasques a realitzar per un operari d’assistència a Serveis Municipals són les d’ajuda i suport a l’oficial
d’assistència  a  Serveis  Municipals  en  l’àmbit  del  manteniment  dels  edificis  i  instal·lacions  de  les  que
l’Ajuntament és titular, com ara les següents:

- Ajuda a l’oficial en les tasques de manteniment dels elements compositius dels edificis de titularitat
municipal.

- Ajudes a l’oficial en l’arranjament d’instal·lacions de lampisteria i aparells sanitaris.

- Ajudes a l’oficial en la reposició de les llumeneres foses.

- Ajudes a l’oficial en l’arranjament de les fusteries malmeses (finestres, persianes, portes,..)

- Ajudes a l’oficial en l’arranjament del mobiliari malmès de l’edifici.

- Ajudes a l’oficial en la posta en marxa i petit arranjament, dels aparells de climatització.

- Ajudes a l’oficial en la Instal·lació de mobiliari i elements auxiliars requerits, com cartelleres, pissarres,
etc.

A part dels treballs propis del lloc de treball, un peó d’assistència a Serveis Municipals  pot realitzar altres
tasques  no  relacionades  en  el  seu  lloc  de  treball,  quan  el  Servei  d’Obres  Municipal  ho  necessiti,
esdeveniments o actes:

o Reforç del servei d’enllumenat públic.

 Ajudes a l’oficial en les tasques de manteniment ordinari de la xarxa d’enllumenat públic del municipi.

 Ajudes  a  l’oficial  en  instal·lacions  elèctriques  i  d’enllumenat  per  esdeveniments  organitzats  per
l’Ajuntament

o Transport  i  muntatge d’elements  de mobiliari  per  la  celebració  de actes  culturals,  com entarimats,
taules, cadires, etc..

 Puntualment  és necessari  el  muntatge de tarimes per  actuacions,  concerts,  i  esdeveniments varis:
tarimes, trasllat de mobiliari, escenaris, etc. per al desenvolupament de qualsevol tipus d’esdeveniment o
adequació d’espais
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o Transport de mobles entre els diferents edificis municipals.

 Aquests treballs comporten un esforç físic important, donat que habitualment els elements a transportar
són voluminosos i pesats.

o Incidències de la via pública per inclemències meteorològiques.

 Feines de retirada de neu i d’escampada de sal de la via publica per facilitar la circulació dels vehicles i
persones.

- Fer servir les eines manuals i mecàniques requerides pel desenvolupament dels treballs encomanats,
així com tenir cura del seu manteniment.

- Complimentar adequadament els documents acreditatius dels temps destinats a la realització del treball
i del material utilitzat.

- 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

- I, en general qualsevol altra funció de caràcter similar que li sigui atribuïda.

Les  funcions  no són determinants  i  excloents,  per  la qual  cosa es  considera qualsevol  altra funció de
caràcter similar que li sigui atribuïda.

Cinquena. Requisits dels aspirants
Per poder prendre part en el procés les persones aspirants hauran de complir, en la data de finalització del
termini  de  presentació  de  sol·licituds,  i  durant  el  desenvolupament  del  procés  selectiu,  els  següents
requisits:

a) Tenir la nacionalitat espanyola o trobar-se en algun dels supòsits previstos a l’article 57 del TREBEP.
Independentment de la seva nacionalitat, també podran ser admesos en aquesta convocatòria els cònjuges
dels espanyols i espanyoles i dels nacionals d’altres estats membres si no estan separats de dret. Així com
els i les descendents dels i de les cònjuges dels espanyols i espanyoles i dels nacionals d’altres estats
membres de la Unió Europea, sempre que els cònjuges no estiguin separats de dret, si són menors de 21
anys o dependents.
Les  persones  aspirants  amb  nacionalitat  diferent  a  l’espanyola  hauran  de  demostrar  els  coneixements
suficients de castellà i català i es podrà exigir la superació de proves amb aquesta finalitat.
b) Tenir la capacitat funcional per al desenvolupament de les funcions corresponents.
c) Haver complert els 16 anys i no excedir l’edat màxima de jubilació o la que s’estableixi a les bases
específiques de la convocatòria, si fos el cas, d’acord amb la normativa específica d’aplicació.
d) No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de les Administracions Públiques o
òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats Autònomes, ni trobar-se en situació d’inhabilitació
absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial o per exercir funcions similars a
les que es desenvolupaven.
En el  cas de pertànyer a un altre estat, no trobar-se inhabilitats o en situació equivalent ni  haver estat
sotmesos a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu estat i en els mateixos termes, l’accés
a l’ocupació pública.
e) De conformitat amb la Disposició Addicional 7a de la llei 7/2007, de 12 d’abril, que aprova l’Estatut
Bàsic de l’empleat públic, no s’exigeix estar en possessió de cap de les titulacions previstes en el sistema
educatiu.
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En  el  cas  de  titulacions  expedides  a  l’estranger,  cal  aportar  l’homologació  corresponent  del  Ministeri
d’Educació, Cultura i Esports.
Si el títol procedeix d’un estat membre de la Unió Europea, s’ha de presentar el certificat acreditatiu del
reconeixement o d l’homologació del títol equivalent, de conformitat amb la Directiva 89/48/CEE, de 21 de
desembre de 1988, el Reial Decret 1837/2008 i altres normes de transposició i desplegament.
f) No tenir la condició de personal laboral fix en el mateix cos, escala o especialitat, en la mateixa escala,
subescala, classe o categoria de l’administració a que s’opta.
g) Acreditar coneixements de català equivalents al nivell A2 del marc europeu comú de referència (MECR)
segons estableix el Decret 161/2002, d’11 de juny.
Els aspirants que no acreditin estar en possessió del certificat de coneixements de llengua catalana del
nivell de suficiència de català A2 de la Secretaria de Política Lingüística o equivalent hauran de realitzar una
prova de coneixements amb contingut anàleg.
Sempre que sigui possible, la prova la farà una persona tècnica del Consorci de Normalització Lingüística.
Aquesta persona assistirà al tribunal amb veu i sense vot. Aquesta té caràcter obligatori i eliminatori i es
qualificarà d’apte o no apte. Les persones aspirants que no superin la prova de català quedaran exclosos de
la convocatòria.
Quedaran exemptes de fer la prova aquelles persones candidates que, en algun procés de selecció per a
l’accés a la condició de personal funcionari o laboral, en qualsevol Administració o entitat del sector públic
institucional, ja hagin superat una prova de coneixements de català de nivell equivalent o superior.
h) Acreditar coneixements superiors de castellà tant en l’expressió oral com en l’escrita.
Les  persones  aspirants  admeses  en  el  procés  selectiu  que  no  tinguin  la  nacionalitat  espanyola  han
d’acreditar uns coneixements superiors de la llengua castellana.
L’aspirant que no pugui acreditar documentalment que posseeix el nivell requerit s’haurà de sotmetre a les
proves de coneixements de castellà previstes a les presents bases. Quedaran exemptes de la realització de
l’exercici de llengua castellana les persones aspirants que n’acreditin el coneixement superior mitjançant
alguna de les tres opcions següents:
- Haver cursat la primària, la secundaria i el batxillerat, si s’escau, a Espanya.
- Diploma d’espanyol  d’acord amb el  RDL 1137/2002, de 31 d’octubre,  o equivalent,  o certificat  que
acrediti haver superat totes les proves requerides per a l’obtenció del mateix.
- Certificat d’aptitud en espanyol per a persones estrangeres expedit per escoles oficials d’idiomes.
i) No patir cap malaltia ni cap limitació física o psíquica que impedeixi el desenvolupament normal de les
funcions corresponents a la plaça convocada.

Sisena. Presentació de sol·licituds i llista d’admesos i exclosos
6.1. Les persones interessades en prendre part en el procediment hauran de presentar una instància en la
qual hauran de fer constar que coneixen i accepten aquestes bases i reconeixen totes i cadascuna de les
condicions exigides.

Les  instàncies  hauran  de  presentar-se  per  la  seu  electrònica  de  l’Ajuntament  de  la  Seu  d’Urgell
(www.laseu.cat) i es podran presentar únicament de forma telemàtica a la seu electrònica de l’Ajuntament.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals, per aquesta convocatòria els terminis seran
del dia 1.02.2024 al 20.02.2024, ambdós inclosos. L’Ajuntament no acceptarà instàncies presentades abans
de la data d’inici ni després de la data final.

Les bases i la convocatòria es publicaran íntegrament en el BOP i DOGC. Els restants i successius anuncis
d’aquesta convocatòria es faran públics únicament en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.

6.2. A la instància s’adjuntarà:
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a. Fotocòpia  del  Document  Nacional  d’Identitat  o  del  document  equivalent  dels  altres  països,  o  el
consentiment de la persona aspirant per tal que l’Ajuntament pugui comprovar que les dades que la persona
manifesta s’ajusten a la realitat.
b. Fotocòpia de la titulació d’accés requerida.
c. Currículum vitae en el qual s’incloguin les dades personals i de contacte.
d. Fotocòpia del document acreditatiu dels coneixements de nivell de català.
e. Fotocòpia del document acreditatiu dels coneixements de nivell de castellà.
f. Llistat ordenat de mèrits a tenir en compte a la fase de concurs, així com altres mèrits i circumstàncies
al·legades que hagin de ser valorades.
g. Fotocòpia dels certificats i títols acreditatius dels mèrits al·legats, tant personals com professionals.
h. Declaració responsable de complir totes i cadascuna de les condicions exigides en les bases d’aquesta
convocatòria,  sempre  referides  a  la  data  en  què  expira  el  termini  assenyalat  per  a  la  presentació
d’instàncies.

6.3. Tota la documentació haurà de ser presentada de forma telemàtica. L’Ajuntament podrà requerir la
documentació original en cas de dubte per tal de garantir-ne la veracitat. En cas que es detecti falsedat en el
document la persona quedarà automàticament suspesa del procés.

6.4. Es computaran com a situacions assimilades al servei actiu, als efectes del còmput de serveis prestats,
els següents:

a. Les persones que hagin gaudit d’una excedència per cura de familiars d’acord amb l’article 89.4 del
TREBEP.
b. Les persones que hagin gaudit d’una excedència per raó de violència de gènere d’acord amb l’article
89.5 del TREBEP.
c. Les persones declarades en serveis especials d’acord amb l’article 87 del TREBEP.
d. El personal laboral declarat en excedència forçosa d’acord amb l’article 46.1 del TRET.

6.5. Amb la presentació de la sol·licitud, les persones aspirants:

a. Donen el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per
prendre part en aquesta convocatòria i per a la tramitació del procés selectiu, que seran incorporades al
fitxer de Recursos Humans, d’acord amb la normativa vigent.
b. Donen  el  seu  consentiment  a  rebre  per  via  electrònica  les  comunicacions  que  puguin  derivar-se
d’aquest procés.

6.6. Els aspirants, en el moment de la presentació de la instància per participar en el procés selectiu, hauran
de presentar en format digital, la fitxa d’autoavaluació amb els mèrits aportats així com la documentació
acreditativa corresponent. Només s’han de fer constar els mèrits obtinguts fins a l’últim dia del període de
presentació d’instàncies.

6.7. El currículum vitae i la vida laboral no substitueixen les funcions de la fitxa d’autoavaluació aportada a
l’Annex de les presents bases.

6.8.  Els  certificats  o  titulacions  hauran  d’acreditar  que  s’han  obtingut  com  a  molt  tard  en  la  data  de
presentació de sol·licituds.

6.9.  Les  persones  en  situació  de  discapacitat  seran  admeses  al  procés  de  selecció  sense  necessitat
d’acreditar  les  seves  condicions  psíquiques,  físiques  i  sensorials  abans  del  seu  començament,  sens
perjudici  que,  superat  el  procés  selectiu,  en  presentar  la  documentació  per  ser  nomenades,  hauran
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d’acreditar, igual que la resta d’aspirants, la seva capacitat per desenvolupar les funcions i tasques dels llocs
que es convoquen.

Els aspirants amb discapacitat podran demanar en la sol·licitud de participació, l’adaptació o l’adequació de
temps i mitjans materials per a la realització de les proves i dels exercicis previstos en la convocatòria i el
motiu d’aquestes. Als efectes d’aquestes adaptacions es considerarà el que estableix l’article 7 del Decret
66/1999, de 9 de març, sobre l’accés a la funció pública de les persones amb discapacitat i dels equips de
valoració multiprofessional.

Els  aspirants  en  situació  de  discapacitat  que  sol·licitin  adaptacions,  hauran  de  presentar  un  dictamen
vinculant expedit per l’equip multiprofessional competent que determinarà, si fos el cas, l’adaptació del lloc o
llocs de treball sempre que aquesta no impliqui una modificació exorbitant en el context de l’organització o
sigui incompatible amb el desenvolupament de les funcions i tasques del lloc o llocs que es convoca.

6.10. Un cop finalitzat el termini de presentació d’instàncies la Junta de Govern Local aprovarà, la llista
provisional de les persones aspirants admeses i excloses al procés selectiu, amb expressió de la causa
d’exclusió.  En  la  mateixa  resolució  s’indicarà  la  composició  del  tribunal  i  el  lloc,  la  data  i  l’hora  del
començament de les proves de coneixement d’idiomes, si s’escau.

6.11. Aquesta llista provisional es publicarà a l’e-tauler de l’Ajuntament. Malgrat això, en aplicació del que
preveu el segon paràgraf de l’art. 78 del Reglament del personal al servei de les entitats locals, es podrà
substituir aquesta publicació per una notificació a tots els interessats.

6.12. Un cop publicada la llista provisional es concedirà un termini de 5 dies hàbils per a la presentació
d’esmenes i reclamacions, per esmenar el defecte o adjuntar el document que sigui preceptiu. Si en aquest
termini no hi hagués reclamacions, al·legacions o esmenes la llista passaria a ser definitiva i es publicarà a
l’e-tauler de l’Ajuntament.

Setena. Tribunal qualificador
7.1. El tribunal qualificador s’ajustarà al que disposa l’article 60 del TREBEP i al Reglament de Personal al
servei de les entitats locals, aprovats pel Decret 214/1990. La seva composició serà estricament tècnica,
ajustada als principis d’imparcialitat i professionalitat, seguint en la mesura del possible els criteris de paritat
entre dones i homes.

7.2. El tribunal qualificador estarà constituït de la següent manera:

- President: un funcionari de carrera i/o personal laboral fix, personal de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.
- Dos vocals tècnics: funcionaris de carrera i/o personal laborals fix que podran ser o no personal del
mateix Ajuntament i que compliran en tot moment amb els requisits de professionalitat i imparcialitat.
- Secretari: un funcionari o personal laboral de l’Ajuntament, amb veu però sense vot.

Un dels vocals i el seu suplent ho serà a proposta de l’EAPC.

7.3. El tribunal no podrà constituir-se sense l’assistència d’almenys tres membres amb veu i vot, titulars o
suplents, ni podrà actuar sense la presència, com a mínim, del President i del Secretari. El Tribunal podrà
optar per reunir-se telemàticament sempre que es compleixin els requisits indicats a la base setena.

7.4.  El  tribunal pot  disposar la incorporació a les seves tasques d’assessors especialistes, els quals es
limitaran a l’exercici de les seves especialitats tècniques en base a les quals col·laboraran exclusivament
amb el tribunal. La seva funció se circumscriu a l’assessorament tècnic especialitzat, actuant amb veu però
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sense vot. Els assessors hauran de guardar sigil i confidencialitat sobre les dades i assumptes sobre els
quals tinguin coneixement a conseqüència de la seva tasca assessora al tribunal.

7.5. L’abstenció i recusació dels i de les membres del tribunal s’ha d’ajustar al que preveuen els articles 23 i
24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

7.6.  El  tribunal  està  facultat  per  resoldre  els  dubtes  o  les  discrepàncies  que  s’originin  durant  el
desenvolupament del procés de selecció.

7.7. En cas d’empat, el vot del President serà de qualitat.

7.8.  El  tribunal  ordenarà  a  les  persones  aspirants  d’acord  amb  la  puntuació  declarada  en  la  fitxa
d’autoavaluació.

7.9. Una vegada es disposi d’aquest llistat ordenat, el tribunal comprovarà les puntuacions de les persones
aspirants.  La  comprovació  es  realitzarà  respecte  dels  documents  aportats  i  esmentats  a  la  fitxa
d’autoavaluació i/o les dades aportades pel  Servei  de Recursos Humans de l’Ajuntament  respecte dels
serveis prestats en aquesta administració. En cas d’empat es verificarà la informació per poder desfer-los en
funció dels criteris fixats a la base 9.2 de les presents bases.

7.10. El tribunal podrà exigir que els aspirants mostrin els documents originals. En aquest cas, els aspirants
hauran d’aportar-los a l’Ajuntament  en el  termini  màxim de 5 dies des del  requeriment  que es  faci  als
aspirants.

7.11. El tribunal podrà decidir no comprovar la puntuació dels aspirants que, segons la puntuació que han fet
constar a la fitxa d’autoavaluació, no tenen opcions de poder ser seleccionats.

7.12. Una vegada realitzada la comprovació, el tribunal fixarà la llista provisional de puntuacions, ordenant
de major a menor les sol·licituds i indicant el resultat d’aplicar els criteris de desempat, quan hagi estat
necessari. En aquest llistat, les persones aspirants amb puntuació idèntica sortiran al mateix lloc.

7.13. El llistat es publicarà a l’e-Tauler de la seu electrònica de l’Ajuntament i no es farà cap notificació
personal als aspirants.

7.14. Les persones aspirants podran formular al·legacions en un termini de 5 dies hàbils a comptar des del
dia següent a la data de publicació de la llista i aportar els documents justificatius dels mèrits que s’hagin fet
constar  a la fitxa d’autoavaluació.  No podran incloure nous mèrits que no s’hagin fet  constar  a la fitxa
d’autoavaluació.

7.15.  El  tribunal  analitzarà  les  al·legacions,  les  resoldrà  justificadament,  fixarà  el  llistat  definitiu  de
puntuacions i farà la proposta de nomenament o contractació a l’òrgan competent. L’acta es publicarà a
l’e-Tauler de la seu electrònica de l’Ajuntament.

Vuitena. Procés selectiu
8.1. La forma de selecció serà la de concurs de mèrits, que es regirà segons els criteris generals establerts
a  l’acord  sobre  els  processos  d’estabilització  de  l’Ajuntament  de  la  Seu  d’Urgell  i  allò  disposat  a  les
Disposicions  Addicionals  6ª  i  8ª  de la  Llei  20/2021, de 28 de desembre,  de mesures  urgents  per  a  la
reducció de la temporalitat en l’ocupació pública.

8.2. Les persones aspirants que no acreditin un coneixement de català i castellà segons allò disposat a la
base 5ª hauran de realitzar les proves de coneixements de llengües que es detallen a continuació:
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a. Prova de coneixements de català.
S’ajustarà a les disposicions del  Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del  coneixement del
català  i  l’aranès  en  els  processos  de  selecció  de  personal  i  de  provisió  de  llocs  de  treball  de  les
administracions públiques de Catalunya.
La prova de llengua catalana es qualificarà com a apte o no apte, essent, per tant, de caràcter eliminatori, i
el fet de no superar-la suposarà l’exclusió del procés selectiu.
Les  persones  aspirants  que  estiguin  en  possessió  del  certificat  acreditatiu  corresponent  o  els  seus
equivalents resten exempts de portar a terme aquesta prova.
b. Prova de coneixements de castellà.
Consistirà en la realització d’una prova en què es comprovarà que les persones aspirants posseeixen un
nivell  adient  de comprensió  i  expressió oral  i  escrita  d’aquesta llengua,  en tot  cas  ajustat  al  contingut
funcional del lloc de treball a desenvolupar.
La prova de llengua castellana es qualificarà com a apte o no apte, essent, per tant, de caràcter eliminatori, i
el fet de no superar-la suposarà l’exclusió del procés selectiu.
Les  persones  aspirants  que  estiguin  en  possessió  del  certificat  acreditatiu  corresponent  o  els  seus
equivalents resten exempts de portar a terme aquesta prova.

8.3. L’acreditació i valoració dels mèrits es realitzarà d’acord amb els següents paràmetres:

a. El  límit  temporal  per  valorar  l’experiència  professional  serà  la  data  de  finalització  del  termini  de
presentació de sol·licituds de participació.
b. Només  es  valoraran  els  mèrits  citats  a  la  fitxa  d’autoavaluació  aportada  durant  el  període  de
presentació  d’instàncies  i  que es  pugui  verificar  amb la  documentació  acreditativa  presentada dins  del
mateix termini.
c. L’experiència professional es computa per mesos complets.
d. Els serveis prestats a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell  s’hauran d’acreditar mitjançant el certificat de
serveis prestats. El certificat no s’haurà d’aportar amb la instància i s’incorporarà d’ofici a la documentació
de cada aspirant, si aquest ho fa constar a la fitxa d’autoavaluació.
e. Els serveis prestats a d’altres Administracions públiques s’acreditaran mitjançant certificat de serveis
prestats amb el model de l’Annex I del Reial Decret 1461/82. No s’acceptaran els acreditats amb algun altre
model de certificat.
f. L’acreditació de la formació es realitzarà mitjançant  fotocòpia  dels  corresponents  títols  o certificats
emesos per les institucions formadores corresponents, que hauran d’incloure la identificació de la persona
titular, les hores de durada o crèdits equivalents, la temàtica, la data d’emissió, la indicació sobre si és un
certificat d’aprofitament o assistència, i l’organisme emissor.
g. Els mèrits obtinguts a l’estranger s’han d’acreditar mitjançant certificats traduïts oficialment a qualsevol
de les dues llengües oficials a Catalunya.

8.4. La puntuació del concurs de mèrits serà d’un màxim de 10 punts, que es distribuiran d’acord amb els
criteris següents:

8.4.1. Experiència professional.

L’experiència professional tindrà una valoració màxima de 6 punts, segons es detalla:

a. L’experiència  en  la  plaça  convocada  o  equivalent,  com a  funcionari  interí,  laboral  temporal,  o  en
adscripcions o assignacions temporals a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i/o a qualsevol ens públic que en
depèn es valorarà amb 0,10 punts per cada mes de serveis prestats.
b. L’experiència en altres llocs del mateix grup o subgrup de classificació, però no en la realització de
feines anàlogues, com a funcionari interí, laboral temporal, o en adscripcions o assignacions temporals a
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l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i/o a qualsevol ens públic que en depèn es valorarà amb 0,0705 punts per
cada mes de serveis prestats.
c. L’experiència en llocs de treball  realitzant  tasques anàlogues a les de la plaça convocada, com a
funcionari interí  o laboral temporal, en altres administracions locals o en organismes o societats que en
depenguin es valorarà amb 0,033 punts per cada mes de serveis prestats.

8.4.1.2. Per a valorar l’experiència professional es seguiran els criteris següents:

a. Es comptabilitzarà com a mes un període ininterromput de 30 dies, independentment de la jornada de
treball, i no es tindran en compte les fraccions inferiors excepte quan s’apliquin els criteris de desempat.
b. En aquells casos de reducció de jornada per guarda legal o cura directa d’un familiar fins al segon grau
de consanguinitat o afinitat, aquests períodes es computaran com a jornada sencera, sempre que quedin
acreditats.

8.4.2. Formació.

Els mèrits acadèmics es valoraran amb un màxim de 4 punts, seguint els criteris següents:

a. Es valoraran tots els cursos i  altres formacions reglades i  no reglades per  0,08 punts per  hora de
formació acreditada.
b. Certificats de cursos i altres formacions reglades i no reglades on s’especifiquin les hores de formació.
c. Es valorarà tenir un nivell de català superior a l’exigit. S’atorgaran 0,25 punts per nivell.
d. Es valorarà tenir l’ACTIC a raó de 0,50 punts per cada nivell.

8.4.3. Altres mèrits.

Es valorarà amb 0,50 punts haver superat un concurs-oposició de la categoria convocada a l’Ajuntament de
la Seu d’Urgell sense haver obtingut plaça en propietat.

Novena. Llista de persones aprovades i presentació de documents
9.1. La puntuació definitiva del procés selectiu serà el resultat de la puntuació obtinguda en la valoració dels
mèrits.

9.2. En cas d’empat, l’ordre de les persones aspirants s’establirà seguint els següents criteris:

1. Segons l’experiència total acreditada:
a. Major experiència a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i a la plaça convocada.
b. Major experiència a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i en altres llocs de treball del mateix grup que el de
la plaça convocada.
c. Major experiència en altres entitats locals i a la plaça convocada.
2. Major  nombre  de  dies  d’experiència  professional  en  la  plaça  convocada  o  equivalent,  prestats  a
l’Ajuntament de la Seu d’Urgell o en qualsevol ens públic integrat d’aquest.
3. La persona aspirant de major edat.

9.3.  Un  cop  finalitzada  la  qualificació  de  les  persones  aspirants  es  publicarà  la  relació  de  persones
aprovades per ordre de puntuació final.

9.4. L’aspirant que resulti seleccionat haurà de presentar davant de la Secretaria General de l’Ajuntament,
dins del termini de 20 dies naturals des de que es faci pública la proposta d’aspirant a la plaça objecte
d’aquesta convocatòria i abans de ser contractat com a laboral fix, el certificat mèdic acreditatiu de complir
les condicions físiques o psíquiques específiques per a l’exercici de les funcions pròpies del lloc de treball al
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que es  fa  referència  així  com original  o  còpia  compulsada  de tots  els  documents  requerits  a  la  base
cinquena d’aquesta convocatòria.

9.5. Si l’aspirant seleccionat no signa el contracte o no aporta la referida documentació durant el termini
previst, es procedirà al nomenament del següent aspirant de la llista de puntuacions finals, respecte el qual
serà aplicable el mateix termini que a l’anterior; i així successivament per ordre de prelació d’acord amb les
puntuacions finals.

Desena. Període de pràctiques
10.1. Formarà part del procés selectiu la superació d’un període de pràctiques amb caràcter eliminatori, que
tindrà la durada prevista en l’Estatut dels Treballadors.

10.2.  A la  finalització  del  període  de  pràctiques  s’emetrà  informe  d’avaluació  per  part  de  la  persona
responsable de fer el seguiment de la persona nomenada. La qualificació d’aquest període serà apte o no
apte. En cas dels aspirants declarats no aptes per resolució motivada de l’Alcaldia amb tràmit d’audiència
previ, perdran en conseqüència tots els drets a ser contractats.

10.3. El període de pràctiques es suprimirà en el cas que la persona aspirant hagi ocupat durant un termini
superior  als  dos  mesos  com  a  període  de  pràctiques  una  plaça  equivalent  a  la  de  l’objecte  de  la
convocatòria i a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.

10.4. Durant el període de pràctiques el personal haurà d’assistir als cursos de formació que l’Ajuntament
pugui organitzar.

10.5. Els aspirants que hagin superat aquest període seran contractats en règim laboral fix. Els que no
l’hagin superat perdran tots els drets a ser contractats.

Onzena. Creació i funcionament de la borsa de treball
11.1. Borsa de treball genèrica tindrà el funcionament que es descriu a continuació:

Les persones aspirants a les vacants convocades i que no obtinguin plaça passaran a formar part d’una
borsa de treball  de caràcter  extraordinari  per  ordre de puntuació.  Aquesta borsa funcionarà dins de la
jerarquia de borses i serà la que prevalgui per sobre del a resta de borses existents.

En cas d’empat entre els aspirants que s’incorporaran a la borsa, l’ordre s’establirà seguint els criteris de
desempat establerts en la base 9.2 de les presents bases.

11.2. Borsa de treball específica:

La finalitat d’aquesta borsa és excepcional, atenent l’esperit de la Llei 20/2021. Així, l’objecte de la borsa és
proveir aquelles places que han estat cobertes inicialment en propietat i respecte de les quals l’aspirant
seleccionat durant el  període de prova o mentre duri el  pla d’estabilització passi  a una situació que no
impliqui reserva de plaça. En aquest cas, l’Ajuntament podrà recórrer a la borsa de laborals fix per tal de
proveir la plaça que es generi com a conseqüència de la plaça que hagi tornat a quedar vacant.

La borsa de treball creada a partir d’aquest procés selectiu serà vigent fins al dia 31 d’octubre de 2024.

Les persones aspirants que passin a formar part de la borsa de treball podran ser cridades per l’Ajuntament
d’acord amb l’ordre rigorós de qualificació per al seu nomenament d’acord amb allò disposat a l’article 10 del
TREBEP, sempre i quan es trobin disponibles i reuneixin la resta de requisits en la data prevista per a l’inici
de la interinitat, i procedeixi legalment conforme a la normativa vigent del moment.
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11.3. La pertinència a la borsa de treball  no implica, per si mateixa, cap mena de dret al nomenament.
Únicament es garanteix que quan l’Ajuntament consideri necessària la cobertura urgent d’una plaça s’apliqui
el procediment establert en aquestes bases.

11.4 L’Ajuntament intentarà comunicar-se un màxim de tres vegades amb la persona aspirant mitjançant
mitjans telemàtics: trucada telefònica, videotrucada, correu electrònic, SMS, etc. Entre cada intent hauran de
passar com a mínim 3 hores.

Si la persona no respongués en un termini màxim de tres dies hàbils, aquesta passaria a ocupar el darrer
lloc de la borsa de treball i l’Ajuntament iniciaria les comunicacions amb el o la següent aspirant de la borsa.
Tots els intents de comunicació per part de l’Ajuntament quedaran registrats a l’expedient pertinent.

11.5. Si la persona cridada respongués a la comunicació iniciada per l’Ajuntament, aquest li atorgaria un
període màxim de dos dies hàbils per manifestar la seva conformitat o renúncia al nomenament.

11.6. La permanència de les persones a aquesta borsa resta supeditada a la disponibilitat per cobrir les
vacants que es presentin. S’exceptuen d’aquest supòsit les renúncies per causa justificada. Es consideren
causes justificades aquelles sobrevingudes i no voluntàries com malalties, part o compliment d’un deure
inexcusable  de  caràcter  públic  o  personal,  entre  d’altres.  Aquestes  situacions  s’hauran  de  justificar
documentalment.

11.7. Les persones que acumulin dues renúncies corresponents a dues ofertes de treball per alguna causa
diferent a les citades anteriorment, o siguin sancionades per la incoació d’un procediment disciplinari, seran
eliminades de la borsa.

11.8. Si el responsable del servei on s’adscrigui la persona integrant de la borsa prèviament nomenada emet
un informe negatiu, relatiu a la manca de capacitat manifestada per un rendiment insuficient que impedeixi
realitzar amb eficàcia les funcions atribuïdes al lloc de treball, en donarà trasllat a Recursos Humans, i
s’articularà  el  procediment  contradictori  corresponent,  el  qual  podrà comportar  l’expulsió  de la  persona
aspirant de la borsa, tot informant, si s’escau, la representació del personal.

Dotzena. Incompatibilitats
12.1. Serà aplicable a les persones proposades el règim d’incompatibilitat al sector públic, en compliment
dels quals en el moment del nomenament, hauran d’aportar una declaració de les activitats que realitza,
sol·licitant la compatibilitat en el seu cas, o exercir l’opció prevista a l’article 337 del Decret 214/90, de 30 de
juliol,  pel  qual  s’aprova el  Reglament  de Personal  al  servei  de les entitats  locals, així  com la resta de
disposicions aplicables.

12.2.  Pel  que  fa  a  la  determinació  i  adscripció  al  lloc  de  treball,  règim d’horari  i  jornada,  la  persona
nomenada s’atindrà als acords i resolucions que adoptin els òrgans corresponents de l’Ajuntament.

Tretzena. Incidències i recursos
13.1. Contra la convocatòria i les presents bases, que exhaureixen la via administrativa, es podrà interposar
per part de les persones interessades recurs potestatiu de reposició en el termini d’un mes davant el mateix
òrgan que les hagi aprovat, d’acord amb l’article 123 de la Llei  39/2015, d’1 d’octubre, de procediment
administratiu  comú  de  les  administracions  públiques.  En  cas  de  no  interposar  el  recurs  potestatiu  de
reposició es podrà interposar directament recurs contenciós administratiu, segons l’article abans esmentat i
el 45 i següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa,
davant el Jutjat contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la publicació
al Butlletí Oficial de la Província de Lleida.
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13.2. Els actes qualificats del tribunal qualificador podran ser recorreguts en alçada davant la presidència de
la corporació o de l’autoritat en qui hagi delegat en el termini d’un mes des que s’hagin publicat.

13.3. Els actes de tràmit del tribunal qualificador no podran ser objecte de recurs, sense perjudici que es
puguin interposar reclamacions quan es tracti d’esmenar possibles errors materials en la confecció de la
llista d’aprovats, errors en la transcripció de publicacions, errors aritmètics en les qualificacions o errors
observables a simple vista. Aquests errors també podran ser corregits d’ofici pel tribunal.

13.4. El Tribunal està facultat per resoldre els dubtes o discrepàncies que sorgeixin referents a aquestes
bases i al desenvolupament del procés selectiu, i per prendre els acords necessaris pel seu bon ordre i
desenvolupament.

13.5. En allò no previst en aquestes bases serà d’aplicació el que disposen la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim
local que va ser aprovat per Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, el Reial Decret Legislatiu 5/2015,
de 30 d’octubre, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, el Text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya que va ser aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril,  el  Reglament  de  personal  al  servei  de  les  entitats  locals  que  va  ser  aprovat  per  decret  de  la
Generalitat  de  Catalunya  214/1990,  de  30  de  juliol,  la  Llei  39/2015,  de  1  d’octubre,  de  procediment
administratiu comú de les Administracions Públiques, i la resta de les disposicions vigents en la matèria.

Catorzena. Clàusula de protecció de dades de caràcter general
14.1. L’Ajuntament de la Seu d’Urgell  tractarà les dades personals de les persones sol·licitants i  de les
persones seleccionades en aquest  procés selectiu,  amb la finalitat  de gestionar  la seva sol·licitud i  les
actuacions objecte d’aquesta convocatòria, i es sotmet a les obligacions previstes en el Reglament europeu
2016/679, de 27 d’abril, General de Protecció de Dades (RGPD) i la seva adaptació a l’ordenament jurídic
espanyol a través de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia
dels drets digitals, i la resta de normativa complementària. En concret es preveu el tractament de dades de
contacte i acadèmics de les persones que participen en l’execució i seguiment dels objectius establerts en
aquestes bases.

14.2. L’Ajuntament de la Seu d’Urgell realitzarà les tasques necessàries perquè s’acompleixin els principis i
deures establerts en la normativa vigent  sobre la matèria, per garantir  que no hi  ha risc per als drets i
llibertats dels sol·licitants i dels seleccionats. Aquestes actuacions han d’incloure especialment la garantia de
transparència, en compliment dels articles 13 i 14 del RGPD, amb la informació detallada per la corporació.

14.3.  Per  a  qualsevol  consulta  o  queixa  relacionades  amb  el  tractament  de  les  dades  personals,  els
sol·licitants  tenen el  dret de contactar  amb el  delegat de protecció de dades a través de la bústia que
l’Ajuntament de la Seu d’Urgell posa a la seva disposició: dpd@aj-laseu.cat

14.4. Les dades que les persones seleccionades han facilitat, un cop finalitzat el motiu que n’ha originat la
recollida, es conserven seguint les instruccions de gestió documental i d’arxiu de l’Ajuntament. Les dades
que les persones sol·licitants han facilitat es conserven durant un màxim de 3 anys a partir de la presentació
de la sol·licitud.

14.5.  Les persones aspirants  i  les persones seleccionades poden exercir  els  drets d’accés, rectificació,
supressió, limitació, portabilitat o oposició al tractament de les seves dades, en els termes previstos a la
legislació vigent, a través de la seu electrònica de l’Ajuntament.

14.6. Les persones seleccionades tenen l’obligació de respectar la confidencialitat de tota la informació i les
dades de caràcter personal que, per qualsevol mitjà, els arribin com a conseqüència de la seva estada a
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l’Ajuntament, i no desvelar-les ni reproduir-les de cap manera a fora de l’Ajuntament. Les dades esmentades
poden referir-se tant a empleats públics, com a usuaris o ciutadans i, en general, a totes aquelles terceres
persones que de forma directa o indirecta es posin en contacte amb l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.

14.7. Les persones seleccionades tenen l’obligació de complir amb les polítiques de seguretat, protecció de
dades i ús dels sistemes d’informació vigents a l’Ajuntament, així com qualsevol instrucció que, en aquest
sentit, se’ls faciliti. A més, han de respectar la confidencialitat de qualsevol fet que hagin observat o que el
personal de l’Ajuntament els hagi fet arribar en relació amb el servei o el personal esmentat.

ANNEX
Fitxa d’autoavaluació de mèrits (l’autobaremació té la consideració de declaració responsable. La falsedat
en les dades d’autobaremació determina l’exclusió del procés i la consideració de no haver-hi participat, a
més de les actuacions legals que derivin de la falsedat en les dades) *

1. Dades personals

Nom i cognoms DNI

2. Dades de la plaça objecte de la convocatòria

Identificació de la plaça

Denominació: Operari d’assistència a serveis municipals.

Grup: E

Naturalesa: Laboral fix

3. Experiència professional

NÚM. DE MESOS

Mesos  de  servei  o  de  treball  prestat  en  la  plaça  objecte  de  la
convocatòria o equivalent, com a funcionari interí, laboral temporal, o en
adscripcions o assignacions temporals a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell
i/o a qualsevol ens públic que en depèn.

Mesos de servei o de treball prestat en altres llocs de treball en el mateix
grup  o  subgrup  de  classificació,  però  no  en  l’exercici  de  funcions
anàlogues, com a funcionari interí, laboral temporal, o en adscripcions o
assignacions temporals a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i/o a qualsevol
ens públic que en depèn.
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Mesos  de  servei  o  de  treball  prestat  en  la  realització  de  tasques
anàlogues a les de la plaça convocada, com a funcionari interí o laboral
temporal,  en  qualsevol  altra  administració  local  o  en  organismes  o
societats que depenguin d’aquesta.

4. Formació

Formació reglada i no reglada
NOM DE L’ACCIÓ FORMATIVA HORES ORGANISME FORMADOR (CAL INDICAR EL

RÈGIM JURÍDIC DE L’ORGANISME)

Coneixements de català Sí / No

Certificat de nivell superior de català 

Formació ACTIC Sí / No

Nivell 1 – Certificat bàsic ACTIC

Nivell 2 – Certificat mitjà ACTIC
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Nivell 3 – Certificat avançat ACTIC

5. Altres mèrits

Sí / No

Ha superat un procés selectiu de concurs-oposició per a l’accés a una
plaça de la categoria de la plaça objecte de al convocatòria sense haver
obtingut plaça en propietat?

Bases reguladores del procés selectiu d’una plaça d’auxiliar administratiu adscrit a la biblioteca, mitjançant
el  sistema  de  concurs,  corresponents  a  l’oferta  pública  d’estabilització  de  l’ocupació  temporal  de
l’ajuntament de la Seu d’Urgell.

Primera. Objecte i justificació

L’objecte  d’aquestes  bases  és  regular  la  selecció,  mitjançant  convocatòria pública i  amb el  sistema de
concurs de mèrits, d’una plaça d’Auxiliar Administratiu adscrit  a la biblioteca municipal, classificada a la
plantilla  de  personal  de l’Ajuntament  de La  Seu d’Urgell  a  l’escala  d’Administració  General,  subescala
Auxiliar, subgrup C2, en règim funcionarial.

Aquesta plaça es troba subjecta al procés excepcional d’estabilització regulat per la Llei 20/2021, de 28 de
desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat i resten regides per les presents bases,
corresponents a l’oferta d’estabilització de l’ocupació temporal de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, aprovades
per l’Alcaldia núm. 368/2022 en data 24.05.2022, publicades al  BOP de Lleida en data 30.05.2022 i  al
DOGC en data 27.05.2022.

Segona. Normativa aplicable
L’Acord de condicions generals que regeix aquesta convocatòria va ser aprovat per la Junta de Govern
Local del dia 07.11.2022 i publicat al BOP el dia 15.11.2022

Aquesta convocatòria es regeix per allò disposat a la normativa vigent en matèria de Funció Pública. En
concret, al Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de l’Estatut bàsic
de l’empleat públic, al Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei
de les entitats locals, al 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, a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local
i al Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del coneixement del català i l’aranès en els processos
de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya.

Tercera. Principis rectors
L’Ajuntament  de La Seu d’Urgell  garanteix que tots  els  processos  de selecció es regiran pels  principis
constitucionals d’igualtat, mèrit i capacitat, així com els de:

a) Publicitat i convocatòria de les bases.
b) Transparència.
c) Imparcialitat i professionalitat dels membres del tribunal.
d) Independència i discrecionalitat tècnica en l’actuació del tribunal.
e) Adequació entre el contingut dels processos selectius i les funcions o tasques a desenvolupar.
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f) Agilitat, sense perjudici de l’objectivitat, en els processos de selecció.

Quarta. Característiques de la plaça
Les característiques de la plaça objecte de la convocatòria són les següents:

 Nombre de places: 1.
 Codi convocatòries: S.501.02
 Règim: funcionari de carrera.
 Denominació: Auxiliar Administratiu adscrit a la biblioteca.
 Escala: Administració General.
 Subescala: Auxiliar.
 Grup: C2.
 Previsió de ser adscrit al lloc de treball: Biblioteca Municipal
La resolució de contractació o nomenament contindrà també l’adscripció al lloc de treball que podrà tenir
caràcter definitiu, segons el nombre i les condicions de treball de les destinacions.
 Jornada: completa. I l’horari el fixat pel personal de la biblioteca.
 Funcions generals:
- Atendre les demandes dels usuaris en matèria d’informació, consultes bibliogràfiques i dels diferents
serveis  que  presta  la  biblioteca;  orientar  en  l’elecció  de  la  documentació  més  adient  per  satisfer  les
demandes, així com informar del funcionament dels catàlegs informatitzats.
- Facilitar l’accés al fons de la biblioteca (llibres, revistes, dossiers, material audiovisual, etc.).
- Confeccionar carnets de lector.
- Revisar,  registrar,  etiquetar,  segellar  i  magnetitzar  els  llibres,  revistes,  diaris,  audiovisuals,  etc.
Retirar-ne aquells que calgui a l’arxiu o donar-los de baixa, segons el seu estat.
- Tenir cura del bon estat del fons i material, vetllant en tot moment pel bon funcionament de la sala i per
una dinàmica adequada.
- Confeccionar dossiers (Internet i reculls de premsa) sobre temes d’actualitat, determinant els continguts
en funció de les necessitats dels lectors, així com mantenir actualitzada la col·lecció local, confeccionant
guies de lectura.
- Col·laborar  en la preparació i  realització de les activitats  de dinamització cultural  que programa la
Biblioteca. Preparar i realitzar visites escolars.
- Col·laborar  en la  realització  de  les  comandes  especials  (desiderates),  atenent  a  les  necessitats  o
mancances detectades, ja sigui de llibres, revistes o de material àudio-visual.
- Obrir i tancar la biblioteca quan sigui necessari.
- Adoptar en el tractament de dades de caràcter personal les mesures d’índole tècnica i organitzativa
establertes per la Corporació i complir la normativa vigent 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.
- Recolzar al personal tècnic de la biblioteca en les tasques que se l’hi encomanin
- Ordenar els fons bibliogràfics i publicacions periòdiques.
- Atendre i informar al públic i usuaris sobre els serveis i procediments de la biblioteca en els taulells de
les diferents plantes.
- Tramitar els préstecs de documents i reclamar les devolucions, quan sigui el cas. També el préstec
interbibliotecari.
- Confeccionar les dades estadístiques.
- Participar ens els diferents projectes que duu a terme la Biblioteca durant el transcurs de l’any.

- Preparar els lots de préstec per les escoles de tota la comarca, controlar el préstec i els terminis.
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- 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

- I, en general, altres de caràcter similar que li siguin atribuïdes.

Les  funcions  no són determinants  i  excloents,  per  la qual  cosa es  considera qualsevol  altra funció de
caràcter similar que li sigui atribuïda.

Cinquena. Requisits dels aspirants
Per poder prendre part en el procés les persones aspirants hauran de complir, en la data de finalització del
termini  de  presentació  de  sol·licituds,  i  durant  el  desenvolupament  del  procés  selectiu,  els  següents
requisits:

a) Tenir la nacionalitat espanyola o trobar-se en algun dels supòsits previstos a l’article 57 del TREBEP.
Independentment de la seva nacionalitat, també podran ser admesos en aquesta convocatòria els cònjuges
dels espanyols i espanyoles i dels nacionals d’altres estats membres si no estan separats de dret. Així com
els i les descendents dels i de les cònjuges dels espanyols i espanyoles i dels nacionals d’altres estats
membres de la Unió Europea, sempre que els cònjuges no estiguin separats de dret, si són menors de 21
anys o dependents.
Les  persones  aspirants  amb  nacionalitat  diferent  a  l’espanyola  hauran  de  demostrar  els  coneixements
suficients de castellà i català i es podrà exigir la superació de proves amb aquesta finalitat.
b) Tenir la capacitat funcional per al desenvolupament de les funcions corresponents.
c) Haver complert els 16 anys i no excedir l’edat màxima de jubilació o la que s’estableixi a les bases
específiques de la convocatòria, si fos el cas, d’acord amb la normativa específica d’aplicació.
d) No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de les Administracions Públiques o
òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats Autònomes, ni trobar-se en situació d’inhabilitació
absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial o per exercir funcions similars a
les que es desenvolupaven.
En el  cas de pertànyer a un altre estat, no trobar-se inhabilitats o en situació equivalent ni  haver estat
sotmesos a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu estat i en els mateixos termes, l’accés
a l’ocupació pública.
e) Estar en possessió del títol d’Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent, o estar en condició
d’obtenir-lo en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds de participació.
En  el  cas  de  titulacions  expedides  a  l’estranger,  cal  aportar  l’homologació  corresponent  del  Ministeri
d’Educació, Cultura i Esports.
Si el títol procedeix d’un estat membre de la Unió Europea, s’ha de presentar el certificat acreditatiu del
reconeixement o d l’homologació del títol equivalent, de conformitat amb la Directiva 89/48/CEE, de 21 de
desembre de 1988, el Reial Decret 1837/2008 i altres normes de transposició i desplegament.
f) No tenir la condició de personal funcionari de carrera en el mateix cos, escala o especialitat, en la
mateixa escala, subescala, classe o categoria de l’administració a que s’opta.
g) Acreditar coneixements de català equivalents al nivell B2 del marc europeu comú de referència (MECR)
segons estableix el Decret 161/2002, d’11 de juny.
Els aspirants que no acreditin estar en possessió del certificat de coneixements de llengua catalana del
nivell de suficiència de català B2 de la Secretaria de Política Lingüística o equivalent hauran de realitzar una
prova de coneixements amb contingut anàleg.
Sempre que sigui possible, la prova la farà una persona tècnica del Consorci de Normalització Lingüística.
Aquesta persona assistirà al tribunal amb veu i sense vot. Aquesta té caràcter obligatori i eliminatori i es
qualificarà d’apte o no apte. Les persones aspirants que no superin la prova de català quedaran exclosos de
la convocatòria.
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Quedaran exemptes de fer la prova aquelles persones candidates que, en algun procés de selecció per a
l’accés a la condició de personal funcionari o laboral, en qualsevol Administració o entitat del sector públic
institucional, ja hagin superat una prova de coneixements de català de nivell equivalent o superior.
h) Acreditar coneixements superiors de castellà tant en l’expressió oral com en l’escrita.
Les  persones  aspirants  admeses  en  el  procés  selectiu  que  no  tinguin  la  nacionalitat  espanyola  han
d’acreditar uns coneixements superiors de la llengua castellana.
L’aspirant que no pugui acreditar documentalment que posseeix el nivell requerit s’haurà de sotmetre a les
proves de coneixements de castellà previstes a les presents bases. Quedaran exemptes de la realització de
l’exercici de llengua castellana les persones aspirants que n’acreditin el coneixement superior mitjançant
alguna de les tres opcions següents:
- Haver cursat la primària, la secundaria i el batxillerat, si s’escau, a Espanya.
- Diploma d’espanyol  d’acord amb el  RDL 1137/2002, de 31 d’octubre,  o equivalent,  o certificat  que
acrediti haver superat totes les proves requerides per a l’obtenció del mateix.
- Certificat d’aptitud en espanyol per a persones estrangeres expedit per escoles oficials d’idiomes.
i) No patir cap malaltia ni cap limitació física o psíquica que impedeixi el desenvolupament normal de les
funcions corresponents a la plaça convocada.

Sisena. Presentació de sol·licituds i llista d’admesos i exclosos
6.1. Les persones interessades en prendre part en el procediment hauran de presentar una instància en la
qual hauran de fer constar que coneixen i accepten aquestes bases i reconeixen totes i cadascuna de les
condicions exigides.

Les  instàncies  hauran  de  presentar-se  per  la  seu  electrònica  de  l’Ajuntament  de  la  Seu  d’Urgell
(www.laseu.cat) i es podran presentar únicament de forma telemàtica a la seu electrònica de l’Ajuntament.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals, per aquesta convocatòria els terminis seran
del dia 21.10.2023 al 9.11.2023, ambdós inclosos. L’Ajuntament no acceptarà instàncies presentades abans
de la data d’inici ni després de la data final.

Les bases i la convocatòria es publicaran íntegrament en el BOP i DOGC. Els restants i successius anuncis
d’aquesta convocatòria es faran públics únicament en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.

6.2. A la instància s’adjuntarà:

a. Fotocòpia  del  Document  Nacional  d’Identitat  o  del  document  equivalent  dels  altres  països,  o  el
consentiment de la persona aspirant per tal que l’Ajuntament pugui comprovar que les dades que la persona
manifesta s’ajusten a la realitat.
b. Fotocòpia de la titulació d’accés requerida.
c. Currículum vitae en el qual s’incloguin les dades personals i de contacte.
d. Fotocòpia del document acreditatiu dels coneixements de nivell de català.
e. Fotocòpia del document acreditatiu dels coneixements de nivell de castellà.
f. Llistat ordenat de mèrits a tenir en compte a la fase de concurs, així com altres mèrits i circumstàncies
al·legades que hagin de ser valorades.
g. Fotocòpia dels certificats i títols acreditatius dels mèrits al·legats, tant personals com professionals.
h. Declaració responsable de complir totes i cadascuna de les condicions exigides en les bases d’aquesta
convocatòria,  sempre  referides  a  la  data  en  què  expira  el  termini  assenyalat  per  a  la  presentació
d’instàncies.

6.3. Tota la documentació haurà de ser presentada de forma telemàtica. L’Ajuntament podrà requerir la
documentació original en cas de dubte per tal de garantir-ne la veracitat. En cas que es detecti falsedat en el
document la persona quedarà automàticament suspesa del procés.
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6.4. Es computaran com a situacions assimilades al servei actiu, als efectes del còmput de serveis prestats,
els següents:

a. Les persones que hagin gaudit d’una excedència per cura de familiars d’acord amb l’article 89.4 del
TREBEP.
b. Les persones que hagin gaudit d’una excedència per raó de violència de gènere d’acord amb l’article
89.5 del TREBEP.
c. Les persones declarades en serveis especials d’acord amb l’article 87 del TREBEP.
d. El personal laboral declarat en excedència forçosa d’acord amb l’article 46.1 del TRET.

6.5. Amb la presentació de la sol·licitud, les persones aspirants:

a. Donen el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per
prendre part en aquesta convocatòria i per a la tramitació del procés selectiu, que seran incorporades al
fitxer de Recursos Humans, d’acord amb la normativa vigent.
b. Donen  el  seu  consentiment  a  rebre  per  via  electrònica  les  comunicacions  que  puguin  derivar-se
d’aquest procés.

6.6. Els aspirants, en el moment de la presentació de la instància per participar en el procés selectiu, hauran
de presentar en format digital, la fitxa d’autoavaluació amb els mèrits aportats així com la documentació
acreditativa corresponent. Només s’han de fer constar els mèrits obtinguts fins a l’últim dia del període de
presentació d’instàncies.

6.7. El currículum vitae i la vida laboral no substitueixen les funcions de la fitxa d’autoavaluació aportada a
l’Annex de les presents bases.

6.8.  Els  certificats  o  titulacions  hauran  d’acreditar  que  s’han  obtingut  com  a  molt  tard  en  la  data  de
presentació de sol·licituds.

6.9.  Les  persones  en  situació  de  discapacitat  seran  admeses  al  procés  de  selecció  sense  necessitat
d’acreditar  les  seves  condicions  psíquiques,  físiques  i  sensorials  abans  del  seu  començament,  sens
perjudici  que,  superat  el  procés  selectiu,  en  presentar  la  documentació  per  ser  nomenades,  hauran
d’acreditar, igual que la resta d’aspirants, la seva capacitat per desenvolupar les funcions i tasques dels llocs
que es convoquen.

Els aspirants amb discapacitat podran demanar en la sol·licitud de participació, l’adaptació o l’adequació de
temps i mitjans materials per a la realització de les proves i dels exercicis previstos en la convocatòria i el
motiu d’aquestes. Als efectes d’aquestes adaptacions es considerarà el que estableix l’article 7 del Decret
66/1999, de 9 de març, sobre l’accés a la funció pública de les persones amb discapacitat i dels equips de
valoració multiprofessional.

Els  aspirants  en  situació  de  discapacitat  que  sol·licitin  adaptacions,  hauran  de  presentar  un  dictamen
vinculant expedit per l’equip multiprofessional competent que determinarà, si fos el cas, l’adaptació del lloc o
llocs de treball sempre que aquesta no impliqui una modificació exorbitant en el context de l’organització o
sigui incompatible amb el desenvolupament de les funcions i tasques del lloc o llocs que es convoca.

6.10. Un cop finalitzat el termini de presentació d’instàncies la Junta de Govern Local aprovarà, la llista
provisional de les persones aspirants admeses i excloses al procés selectiu, amb expressió de la causa
d’exclusió.  En  la  mateixa  resolució  s’indicarà  la  composició  del  tribunal  i  el  lloc,  la  data  i  l’hora  del
començament de les proves de coneixement d’idiomes, si s’escau.
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6.11. Aquesta llista provisional es publicarà a l’e-tauler de l’Ajuntament. Malgrat això, en aplicació del que
preveu el segon paràgraf de l’art. 78 del Reglament del personal al servei de les entitats locals, es podrà
substituir aquesta publicació per una notificació a tots els interessats.

6.12. Un cop publicada la llista provisional es concedirà un termini de 5 dies hàbils per a la presentació
d’esmenes i reclamacions, per esmenar el defecte o adjuntar el document que sigui preceptiu. Si en aquest
termini no hi hagués reclamacions, al·legacions o esmenes la llista passaria a ser definitiva i es publicarà a
l’e-tauler de l’Ajuntament.

Setena. Tribunal qualificador
7.1. El tribunal qualificador s’ajustarà al que disposa l’article 60 del TREBEP i al Reglament de Personal al
servei de les entitats locals, aprovats pel Decret 214/1990. La seva composició serà estricament tècnica,
ajustada als principis d’imparcialitat i professionalitat, seguint en la mesura del possible els criteris de paritat
entre dones i homes.

7.2. El tribunal qualificador estarà constituït de la següent manera:

- President: un funcionari de carrera i/o personal laboral fix, personal de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.
- Dos vocals tècnics: funcionaris de carrera i/o personal laboral fix que podran ser o no personal del
mateix Ajuntament i que compliran en tot moment amb els requisits de professionalitat i imparcialitat.
- Secretari: un funcionari o personal laboral fix de l’Ajuntament, amb veu però sense vot.

Un dels vocals i el seu suplent ho serà a proposta de l’EAPC.

7.3. El tribunal no podrà constituir-se sense l’assistència d’almenys tres membres amb veu i vot, titulars o
suplents, ni podrà actuar sense la presència, com a mínim, del President i del Secretari. El Tribunal podrà
optar per reunir-se telemàticament sempre que es compleixin els requisits indicats a la base setena.

7.4.  El  tribunal pot  disposar la incorporació a les seves tasques d’assessors especialistes, els quals es
limitaran a l’exercici de les seves especialitats tècniques en base a les quals col·laboraran exclusivament
amb el tribunal. La seva funció se circumscriu a l’assessorament tècnic especialitzat, actuant amb veu però
sense vot. Els assessors hauran de guardar sigil i confidencialitat sobre les dades i assumptes sobre els
quals tinguin coneixement a conseqüència de la seva tasca assessora al tribunal.

7.5. L’abstenció i recusació dels i de les membres del tribunal s’ha d’ajustar al que preveuen els articles 23 i
24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

7.6.  El  tribunal  està  facultat  per  resoldre  els  dubtes  o  les  discrepàncies  que  s’originin  durant  el
desenvolupament del procés de selecció.

7.7. En cas d’empat, el vot del President serà de qualitat.

7.8.  El  tribunal  ordenarà  a  les  persones  aspirants  d’acord  amb  la  puntuació  declarada  en  la  fitxa
d’autoavaluació.

7.9. Una vegada es disposi d’aquest llistat ordenat, el tribunal comprovarà les puntuacions de les persones
aspirants.  La  comprovació  es  realitzarà  respecte  dels  documents  aportats  i  esmentats  a  la  fitxa
d’autoavaluació i/o les dades aportades pel  Servei  de Recursos Humans de l’Ajuntament  respecte dels
serveis prestats en aquesta administració. En cas d’empat es verificarà la informació per poder desfer-los en
funció dels criteris fixats a la base 9.2 de les presents bases.
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7.10. El tribunal podrà exigir que els aspirants mostrin els documents originals. En aquest cas, els aspirants
hauran d’aportar-los a l’Ajuntament  en el  termini  màxim de 5 dies des del  requeriment  que es  faci  als
aspirants.

7.11. El tribunal podrà decidir no comprovar la puntuació dels aspirants que, segons la puntuació que han fet
constar a la fitxa d’autoavaluació, no tenen opcions de poder ser seleccionats.

7.12. Una vegada realitzada la comprovació, el tribunal fixarà la llista provisional de puntuacions, ordenant
de major a menor les sol·licituds i indicant el resultat d’aplicar els criteris de desempat, quan hagi estat
necessari. En aquest llistat, les persones aspirants amb puntuació idèntica sortiran al mateix lloc.

7.13. El llistat es publicarà a l’e-Tauler de la seu electrònica de l’Ajuntament i no es farà cap notificació
personal als aspirants.

7.14. Les persones aspirants podran formular al·legacions en un termini de 5 dies hàbils a comptar des del
dia següent a la data de publicació de la llista i aportar els documents justificatius dels mèrits que s’hagin fet
constar  a la fitxa d’autoavaluació.  No podran incloure nous mèrits que no s’hagin fet  constar  a la fitxa
d’autoavaluació.

7.15.  El  tribunal  analitzarà  les  al·legacions,  les  resoldrà  justificadament,  fixarà  el  llistat  definitiu  de
puntuacions i farà la proposta de nomenament o contractació a l’òrgan competent. L’acta es publicarà a
l’e-Tauler de la seu electrònica de l’Ajuntament.

Vuitena. Procés selectiu
8.1. La forma de selecció serà la de concurs de mèrits, que es regirà segons els criteris generals establerts
a  l’acord  sobre  els  processos  d’estabilització  de  l’Ajuntament  de  la  Seu  d’Urgell  i  allò  disposat  a  les
Disposicions  Addicionals  6ª  i  8ª  de la  Llei  20/2021, de 28 de desembre,  de mesures  urgents  per  a  la
reducció de la temporalitat en l’ocupació pública.

8.2. Les persones aspirants que no acreditin un coneixement de català i castellà segons allò disposat a la
base 5ª hauran de realitzar les proves de coneixements de llengües que es detallen a continuació:

a. Prova de coneixements de català.
S’ajustarà a les disposicions del  Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del  coneixement del
català  i  l’aranès  en  els  processos  de  selecció  de  personal  i  de  provisió  de  llocs  de  treball  de  les
administracions públiques de Catalunya.
La prova de llengua catalana es qualificarà com a apte o no apte, essent, per tant, de caràcter eliminatori, i
el fet de no superar-la suposarà l’exclusió del procés selectiu.
Les  persones  aspirants  que  estiguin  en  possessió  del  certificat  acreditatiu  corresponent  o  els  seus
equivalents resten exempts de portar a terme aquesta prova.
b. Prova de coneixements de castellà.
Consistirà en la realització d’una prova en què es comprovarà que les persones aspirants posseeixen un
nivell  adient  de comprensió  i  expressió oral  i  escrita  d’aquesta llengua,  en tot  cas  ajustat  al  contingut
funcional del lloc de treball a desenvolupar.
La prova de llengua castellana es qualificarà com a apte o no apte, essent, per tant, de caràcter eliminatori, i
el fet de no superar-la suposarà l’exclusió del procés selectiu.
Les  persones  aspirants  que  estiguin  en  possessió  del  certificat  acreditatiu  corresponent  o  els  seus
equivalents resten exempts de portar a terme aquesta prova.

8.3. L’acreditació i valoració dels mèrits es realitzarà d’acord amb els següents paràmetres:
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a. El  límit  temporal  per  valorar  l’experiència  professional  serà  la  data  de  finalització  del  termini  de
presentació de sol·licituds de participació.
b. Només  es  valoraran  els  mèrits  citats  a  la  fitxa  d’autoavaluació  aportada  durant  el  període  de
presentació  d’instàncies  i  que es  pugui  verificar  amb la  documentació  acreditativa  presentada dins  del
mateix termini.
c. L’experiència professional es computa per mesos complets.
d. Els serveis prestats a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell  s’hauran d’acreditar mitjançant el certificat de
serveis prestats. El certificat no s’haurà d’aportar amb la instància i s’incorporarà d’ofici a la documentació
de cada aspirant, si aquest ho fa constar a la fitxa d’autoavaluació.
e. Els serveis prestats a d’altres Administracions públiques s’acreditaran mitjançant certificat de serveis
prestats amb el model de l’Annex I del Reial Decret 1461/82. No s’acceptaran els acreditats amb algun altre
model de certificat.
f. L’acreditació de la formació es realitzarà mitjançant  fotocòpia  dels  corresponents  títols  o certificats
emesos per les institucions formadores corresponents, que hauran d’incloure la identificació de la persona
titular, les hores de durada o crèdits equivalents, la temàtica, la data d’emissió, la indicació sobre si és un
certificat d’aprofitament o assistència, i l’organisme emissor.
g. Els mèrits obtinguts a l’estranger s’han d’acreditar mitjançant certificats traduïts oficialment a qualsevol
de les dues llengües oficials a Catalunya.

8.4. La puntuació del concurs de mèrits serà d’un màxim de 10 punts, que es distribuiran d’acord amb els
criteris següents:

8.4.1. Experiència professional.

L’experiència professional tindrà una valoració màxima de 6 punts, segons es detalla:

a. L’experiència  en  la  plaça  convocada  o  equivalent,  com a  funcionari  interí,  laboral  temporal,  o  en
adscripcions o assignacions temporals a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i/o a qualsevol ens públic que en
depèn es valorarà amb 0,10 punts per cada mes de serveis prestats.
b. L’experiència en altres llocs del mateix grup o subgrup de classificació, però no en la realització de
feines anàlogues, com a funcionari interí, laboral temporal, o en adscripcions o assignacions temporals a
l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i/o a qualsevol ens públic que en depèn es valorarà amb 0,0705 punts per
cada mes de serveis prestats.
c. L’experiència en llocs de treball  realitzant  tasques anàlogues a les de la plaça convocada, com a
funcionari interí  o laboral temporal, en altres administracions locals o en organismes o societats que en
depenguin es valorarà amb 0,033 punts per cada mes de serveis prestats.

8.4.1.2. Per a valorar l’experiència professional es seguiran els criteris següents:

a. Es comptabilitzarà com a mes un període ininterromput de 30 dies, independentment de la jornada de
treball, i no es tindran en compte les fraccions inferiors excepte quan s’apliquin els criteris de desempat.
b. En aquells casos de reducció de jornada per guarda legal o cura directa d’un familiar fins al segon grau
de consanguinitat o afinitat, aquests períodes es computaran com a jornada sencera, sempre que quedin
acreditats.

8.4.2. Formació.

Els mèrits acadèmics es valoraran amb un màxim de 4 punts, seguint els criteris següents:
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a. Titulacions. Es valorarà la formació reglada superior, addicional, del mateix nivell de la que dona accés
al subgrup de la plaça convocada i  relacionada directament amb el  lloc de treball  (per  exemple;  cicles
formatius de grau mitjà, FPI o equivalents) amb 0,05 punts per títol.
b. Es valoraran amb 0,08 punts per hora de formació acreditada:
i. Formacions relacionades amb el lloc de treball a ocupar.
ii. Formacions transversals, com per exemple en igualtat, organització o treball en equip, entre d’altres.
iii. Cursos relacionats amb el lloc de treball i les tasques a desenvolupar, sempre que siguin expedits per
l’administració  pública i/o empreses  privades,  i  sempre que aquests  cursos  hagin  estat  contractats  per
l’Ajuntament de la Seu d’Urgell o una altra administració.
No es valoraran els certificats on no s’especifiquin les hores de formació.
c. Nivell de català superior a l’exigit: s’atorgaran 0,25 punts per nivell.
d. Formació ACTIC: s’atorgaran 0,50 punts per nivell.

8.4.3. Altres mèrits.

Es valorarà amb 0,50 punts haver superat un concurs-oposició de la categoria convocada a l’Ajuntament de
la Seu d’Urgell sense haver obtingut plaça en propietat.

Novena. Llista de persones aprovades i presentació de documents
9.1. La puntuació definitiva del procés selectiu serà el resultat de la puntuació obtinguda en la valoració dels
mèrits.

9.2. En cas d’empat, l’ordre de les persones aspirants s’establirà seguint els següents criteris:

1. Segons l’experiència total acreditada:
a. Major experiència a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i a la plaça convocada.
b. Major experiència a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i en altres llocs de treball del mateix grup que el de
la plaça convocada.
c. Major experiència en altres entitats locals i a la plaça convocada.
2. Major  nombre  de  dies  d’experiència  professional  en  la  plaça  convocada  o  equivalent,  prestats  a
l’Ajuntament de la Seu d’Urgell o en qualsevol ens públic integrat d’aquest.
3. La persona aspirant de major edat.

9.3.  Un  cop  finalitzada  la  qualificació  de  les  persones  aspirants  es  publicarà  la  relació  de  persones
aprovades per ordre de puntuació final.

9.4. L’aspirant que resulti seleccionat haurà de presentar davant de la Secretaria General de l’Ajuntament,
dins del termini de 20 dies naturals des de que es faci pública la proposta d’aspirant a la plaça objecte
d’aquesta  convocatòria  i  abans  del  seu  nomenament  com  a  funcionari  de  carrera,  el  certificat  mèdic
acreditatiu de complir  les condicions  físiques  o psíquiques  específiques  per  a l’exercici  de les funcions
pròpies del lloc de treball al que es fa referència així com original o còpia compulsada de tots els documents
requerits a la base cinquena d’aquesta convocatòria.

9.5. La resolució de nomenament o contractació contindrà també l’adscripció al lloc de treball que podrà
tenir caràcter provisional o definitiu, segons el nombre i les condicions de treball de les destinacions.

9.6.  Si  l’aspirant  seleccionat  no pren possessió o no aporta  la  referida documentació durant  el  termini
previst, es procedirà al nomenament del següent aspirant de la llista de puntuacions finals, respecte el qual
serà aplicable el mateix termini que a l’anterior; i així successivament per ordre de prelació d’acord amb les
puntuacions finals.
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Desena. Període de pràctiques
10.1. Formarà part del procés selectiu la superació d’un període de pràctiques amb caràcter eliminatori, que
tindrà una durada de tres mesos.

10.2.  A la  finalització  del  període  de  pràctiques  s’emetrà  informe  d’avaluació  per  part  de  la  persona
responsable de fer el seguiment de la persona nomenada. La qualificació d’aquest període serà apte o no
apte. En cas dels aspirants declarats no aptes per resolució motivada de l’Alcaldia amb tràmit d’audiència
previ, perdran en conseqüència tots els drets al nomenament.

10.3. El període de pràctiques es suprimirà en el cas que la persona aspirant hagi ocupat durant un termini
superior  als  tres  mesos  com  a  període  de  pràctiques  una  plaça  equivalent  a  la  de  l’objecte  de  la
convocatòria i a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.

10.4. Durant el període de pràctiques el personal haurà d’assistir als cursos de formació que l’Ajuntament
pugui organitzar.

10.5. Els aspirants que hagin superat aquest període seran nomenats funcionaris de carrera. Els que no
l’hagin superat perdran tots els drets al nomenament.

Onzena. Creació i funcionament de la borsa de treball
11.1. Borsa de treball genèrica tindrà el funcionament que es descriu a continuació:

Les persones aspirants a les vacants convocades i que no obtinguin plaça passaran a formar part d’una
borsa de treball  de caràcter  extraordinari  per  ordre de puntuació.  Aquesta borsa funcionarà dins de la
jerarquia de borses i serà la que prevalgui per sobre del a resta de borses existents.

En cas d’empat entre els aspirants que s’incorporaran a la borsa, l’ordre s’establirà seguint els criteris de
desempat establerts en la base 9.2 de les presents bases.

11.2. Borsa de treball específica:

La finalitat d’aquesta borsa és excepcional, atenent l’esperit de la Llei 20/2021. Així, l’objecte de la borsa és
proveir aquelles places que han estat cobertes inicialment en propietat i respecte de les quals l’aspirant
seleccionat durant el  període de prova o mentre duri el  pla d’estabilització passi  a una situació que no
impliqui reserva de plaça. En aquest cas, l’Ajuntament podrà recórrer a la borsa de funcionaris de carrera
per tal de proveir la plaça que es generi com a conseqüència de la plaça que hagi tornat a quedar vacant.

La borsa de treball creada a partir d’aquest procés selectiu serà vigent fins al dia 31 d’octubre de 2024.

Les persones aspirants que passin a formar part de la borsa de treball podran ser cridades per l’Ajuntament
d’acord amb l’ordre rigorós de qualificació per al seu nomenament d’acord amb allò disposat a l’article 10 del
TREBEP, sempre i quan es trobin disponibles i reuneixin la resta de requisits en la data prevista per a l’inici
de la interinitat, i procedeixi legalment conforme a la normativa vigent del moment.

11.3. La pertinència a la borsa de treball  no implica, per si mateixa, cap mena de dret al nomenament.
Únicament es garanteix que quan l’Ajuntament consideri necessària la cobertura urgent d’una plaça s’apliqui
el procediment establert en aquestes bases.

11.4 L’Ajuntament intentarà comunicar-se un màxim de tres vegades amb la persona aspirant mitjançant
mitjans telemàtics: trucada telefònica, videotrucada, correu electrònic, SMS, etc. Entre cada intent hauran de
passar com a mínim 3 hores.
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Si la persona no respongués en un termini màxim de tres dies hàbils, aquesta passaria a ocupar el darrer
lloc de la borsa de treball i l’Ajuntament iniciaria les comunicacions amb el o la següent aspirant de la borsa.
Tots els intents de comunicació per part de l’Ajuntament quedaran registrats a l’expedient pertinent.

11.5. Si la persona cridada respongués a la comunicació iniciada per l’Ajuntament, aquest li atorgaria un
període màxim de dos dies hàbils per manifestar la seva conformitat o renúncia al nomenament.

11.6. La permanència de les persones a aquesta borsa resta supeditada a la disponibilitat per cobrir les
vacants que es presentin. S’exceptuen d’aquest supòsit les renúncies per causa justificada. Es consideren
causes justificades aquelles sobrevingudes i no voluntàries com malalties, part o compliment d’un deure
inexcusable  de  caràcter  públic  o  personal,  entre  d’altres.  Aquestes  situacions  s’hauran  de  justificar
documentalment.

11.7. Les persones que acumulin dues renúncies corresponents a dues ofertes de treball per alguna causa
diferent a les citades anteriorment, o siguin sancionades per la incoació d’un procediment disciplinari, seran
eliminades de la borsa.

11.8. Si el responsable del servei on s’adscrigui la persona integrant de la borsa prèviament nomenada emet
un informe negatiu, relatiu a la manca de capacitat manifestada per un rendiment insuficient que impedeixi
realitzar amb eficàcia les funcions atribuïdes al lloc de treball, en donarà trasllat a Recursos Humans, i
s’articularà  el  procediment  contradictori  corresponent,  el  qual  podrà comportar  l’expulsió  de la  persona
aspirant de la borsa, tot informant, si s’escau, la representació del personal.

Dotzena. Incompatibilitats
12.1. Serà aplicable a les persones proposades el règim d’incompatibilitat al sector públic, en compliment
dels quals en el moment del nomenament, hauran d’aportar una declaració de les activitats que realitza,
sol·licitant la compatibilitat en el seu cas, o exercir l’opció prevista a l’article 337 del Decret 214/90, de 30 de
juliol,  pel  qual  s’aprova el  Reglament  de Personal  al  servei  de les entitats  locals, així  com la resta de
disposicions aplicables.

12.2.  Pel  que  fa  a  la  determinació  i  adscripció  al  lloc  de  treball,  règim d’horari  i  jornada,  la  persona
nomenada s’atindrà als acords i resolucions que adoptin els òrgans corresponents de l’Ajuntament.

Tretzena. Incidències i recursos
13.1. Contra la convocatòria i les presents bases, que exhaureixen la via administrativa, es podrà interposar
per part de les persones interessades recurs potestatiu de reposició en el termini d’un mes davant el mateix
òrgan que les hagi aprovat, d’acord amb l’article 123 de la Llei  39/2015, d’1 d’octubre, de procediment
administratiu  comú  de  les  administracions  públiques.  En  cas  de  no  interposar  el  recurs  potestatiu  de
reposició es podrà interposar directament recurs contenciós administratiu, segons l’article abans esmentat i
el 45 i següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa,
davant el Jutjat contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la publicació
al Butlletí Oficial de la Província de Lleida.

13.2. Els actes qualificats del tribunal qualificador podran ser recorreguts en alçada davant la presidència de
la corporació o de l’autoritat en qui hagi delegat en el termini d’un mes des que s’hagin publicat.

13.3. Els actes de tràmit del tribunal qualificador no podran ser objecte de recurs, sense perjudici que es
puguin interposar reclamacions quan es tracti d’esmenar possibles errors materials en la confecció de la
llista d’aprovats, errors en la transcripció de publicacions, errors aritmètics en les qualificacions o errors
observables a simple vista. Aquests errors també podran ser corregits d’ofici pel tribunal.
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13.4. El Tribunal està facultat per resoldre els dubtes o discrepàncies que sorgeixin referents a aquestes
bases i al desenvolupament del procés selectiu, i per prendre els acords necessaris pel seu bon ordre i
desenvolupament.

13.5. En allò no previst en aquestes bases serà d’aplicació el que disposen la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim
local que va ser aprovat per Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, el Reial Decret Legislatiu 5/2015,
de 30 d’octubre, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, el Text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya que va ser aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril,  el  Reglament  de  personal  al  servei  de  les  entitats  locals  que  va  ser  aprovat  per  decret  de  la
Generalitat  de  Catalunya  214/1990,  de  30  de  juliol,  la  Llei  39/2015,  de  1  d’octubre,  de  procediment
administratiu comú de les Administracions Públiques, i la resta de les disposicions vigents en la matèria.

Catorzena. Clàusula de protecció de dades de caràcter general
14.1. L’Ajuntament de la Seu d’Urgell  tractarà les dades personals de les persones sol·licitants i  de les
persones seleccionades en aquest  procés selectiu,  amb la finalitat  de gestionar  la seva sol·licitud i  les
actuacions objecte d’aquesta convocatòria, i es sotmet a les obligacions previstes en el Reglament europeu
2016/679, de 27 d’abril, General de Protecció de Dades (RGPD) i la seva adaptació a l’ordenament jurídic
espanyol a través de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia
dels drets digitals, i la resta de normativa complementària. En concret es preveu el tractament de dades de
contacte i acadèmics de les persones que participen en l’execució i seguiment dels objectius establerts en
aquestes bases.

14.2. L’Ajuntament de la Seu d’Urgell realitzarà les tasques necessàries perquè s’acompleixin els principis i
deures establerts en la normativa vigent  sobre la matèria, per garantir  que no hi  ha risc per als drets i
llibertats dels sol·licitants i dels seleccionats. Aquestes actuacions han d’incloure especialment la garantia de
transparència, en compliment dels articles 13 i 14 del RGPD, amb la informació detallada per la corporació.

14.3.  Per  a  qualsevol  consulta  o  queixa  relacionades  amb  el  tractament  de  les  dades  personals,  els
sol·licitants  tenen el  dret de contactar  amb el  delegat de protecció de dades a través de la bústia que
l’Ajuntament de la Seu d’Urgell posa a la seva disposició: dpd@aj-laseu.cat

14.4. Les dades que les persones seleccionades han facilitat, un cop finalitzat el motiu que n’ha originat la
recollida, es conserven seguint les instruccions de gestió documental i d’arxiu de l’Ajuntament. Les dades
que les persones sol·licitants han facilitat es conserven durant un màxim de 3 anys a partir de la presentació
de la sol·licitud.

14.5.  Les persones aspirants  i  les persones seleccionades poden exercir  els  drets d’accés, rectificació,
supressió, limitació, portabilitat o oposició al tractament de les seves dades, en els termes previstos a la
legislació vigent, a través de la seu electrònica de l’Ajuntament.

14.6. Les persones seleccionades tenen l’obligació de respectar la confidencialitat de tota la informació i les
dades de caràcter personal que, per qualsevol mitjà, els arribin com a conseqüència de la seva estada a
l’Ajuntament, i no desvelar-les ni reproduir-les de cap manera a fora de l’Ajuntament. Les dades esmentades
poden referir-se tant a empleats públics, com a usuaris o ciutadans i, en general, a totes aquelles terceres
persones que de forma directa o indirecta es posin en contacte amb l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.

14.7. Les persones seleccionades tenen l’obligació de complir amb les polítiques de seguretat, protecció de
dades i ús dels sistemes d’informació vigents a l’Ajuntament, així com qualsevol instrucció que, en aquest
sentit, se’ls faciliti. A més, han de respectar la confidencialitat de qualsevol fet que hagin observat o que el
personal de l’Ajuntament els hagi fet arribar en relació amb el servei o el personal esmentat.

Administració Local 385



  Número 245

Butlletí Oficial de la Província de Lleida Divendres, 23 de desembre de 2022

ANNEX
Fitxa d’autoavaluació de mèrits (l’autobaremació té la consideració de declaració responsable. La falsedat
en les dades d’autobaremació determina l’exclusió del procés i la consideració de no haver-hi participat, a
més de les actuacions legals que derivin de la falsedat en les dades) *

1. Dades personals

Nom i cognoms DNI

2. Dades de la plaça objecte de la convocatòria

Identificació de la plaça

Denominació: Auxiliar Administratiu adscrit a la biblioteca municipal

Escala: Administració General

Subescala: Auxiliar

Grup: C2

Naturalesa: Funcionarial

3. Experiència professional

NÚM. DE MESOS

Mesos  de  servei  o  de  treball  prestat  en  la  plaça  objecte  de  la
convocatòria o equivalent, com a funcionari interí, laboral temporal, o en
adscripcions o assignacions temporals a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell
i/o a qualsevol ens públic que en depèn.

Mesos de servei o de treball prestat en altres llocs de treball en el mateix
grup  o  subgrup  de  classificació,  però  no  en  l’exercici  de  funcions
anàlogues, com a funcionari interí, laboral temporal, o en adscripcions o
assignacions temporals a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i/o a qualsevol
ens públic que en depèn.

Mesos  de  servei  o  de  treball  prestat  en  la  realització  de  tasques
anàlogues a les de la plaça convocada, com a funcionari interí o laboral
temporal,  en  qualsevol  altra  administració  local  o  en  organismes  o
societats que depenguin d’aquesta.
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4. Formació
Es valorarà aquella formació reglada que tingui relació directa amb el lloc de treball a ocupar, diferent de la
que dona accés a la plaça convocada:

Formació reglada Sí / No

Titulació en Cicle Formatiu de Grau Mitjà

Formació Professional (FPI)

Altres equivalents:

Formació no reglada
NOM DE L’ACCIÓ FORMATIVA HORES ORGANISME FORMADOR (CAL INDICAR EL

RÈGIM JURÍDIC DE L’ORGANISME)

Coneixements de català Sí / No

Certificat de nivell superior de català 
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Formació ACTIC Sí / No

Nivell 1 – Certificat bàsic ACTIC

Nivell 2 – Certificat mitjà ACTIC

Nivell 3 – Certificat avançat ACTIC

5. Altres mèrits

Sí / No

Ha superat un procés selectiu de concurs-oposició per a l’accés a una
plaça de la categoria de la plaça objecte de al convocatòria sense haver
obtingut plaça en propietat?

Bases reguladores  del  procés  selectiu d’una plaça d’auxiliar  administratiu adscrit  a  l’oficina de turisme,
mitjançant el sistema de concurs, corresponents a l’oferta pública d’estabilització de l’ocupació temporal de
l’ajuntament de la Seu d’Urgell.

Primera. Objecte i justificació

L’objecte  d’aquestes  bases  és  regular  la  selecció,  mitjançant  convocatòria pública i  amb el  sistema de
concurs de mèrits, d’una plaça d’Auxiliar Administratiu adscrit a l’oficina de turisme, classificada a la plantilla
de personal  de  l’Ajuntament  de La  Seu d’Urgell  a  l’escala  d’Administració  General,  subescala  Auxiliar,
subgrup C2, en règim funcionarial.

Aquesta plaça es troba subjecta al procés excepcional d’estabilització regulat per la Llei 20/2021, de 28 de
desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat i resten regides per les presents bases,
corresponents a l’oferta d’estabilització de l’ocupació temporal de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, aprovades
per l’Alcaldia núm. 368/2022 en data 24.05.2022, publicades al  BOP de Lleida en data 30.05.2022 i  al
DOGC en data 27.05.2022.

Segona. Normativa aplicable
L’Acord de condicions generals que regeix aquesta convocatòria va ser aprovat per la Junta de Govern
Local del dia 07.11.2022 i publicat al BOP el dia 15.11.2022

Aquesta convocatòria es regeix per allò disposat a la normativa vigent en matèria de Funció Pública. En
concret, al Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de l’Estatut bàsic
de l’empleat públic, al Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei
de les entitats locals, al 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, a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local
i al Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del coneixement del català i l’aranès en els processos
de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya.

Tercera. Principis rectors
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L’Ajuntament  de La Seu d’Urgell  garanteix que tots  els  processos  de selecció es regiran pels  principis
constitucionals d’igualtat, mèrit i capacitat, així com els de:

a) Publicitat i convocatòria de les bases.
b) Transparència.
c) Imparcialitat i professionalitat dels membres del tribunal.
d) Independència i discrecionalitat tècnica en l’actuació del tribunal.
e) Adequació entre el contingut dels processos selectius i les funcions o tasques a desenvolupar.
f) Agilitat, sense perjudici de l’objectivitat, en els processos de selecció.

Quarta. Característiques de la plaça
Les característiques de la plaça objecte de la convocatòria són les següents:

 Nombre de places: 1.
 Codi convocatòries: S.800.02
 Règim: funcionari de carrera.
 Denominació: Auxiliar Administratiu adscrit a l’oficina de turisme.
 Escala: Administració General.
 Subescala: Auxiliar.
 Grup: C2.
 Previsió de ser adscrit al lloc de treball: Oficina de Turisme
La resolució de contractació o nomenament contindrà també l’adscripció al lloc de treball que podrà tenir
caràcter definitiu, segons el nombre i les condicions de treball de les destinacions.
 Jornada: completa. L’horari serà el que sigui aplicable a l’Oficina de Turisme.
 Funcions generals:
- Gestió i organització de visites guiades pels diferents espais històrics de La Seu d’Urgell.
- Atenció telefònica i atenció al públic
- Elaboració d’estadístiques
- Gestió de mailing
- Atenció del Punt Informació turística
- Gestió informació i documentació turística,
- Informació i assessorament turístic al visitant,
- Organització del servei d’informació turística local,
- Col·laboració en activitats de planificació,
- Participació en la creació, disseny, promoció i comercialització de serveis i productes turístics,
- Gestió de reserves d’activitats i serveis turístics,
- Confecció d’informes estadístics sobre visitants,
- Supervisió i formació de personal eventual i en pràctiques,
- Realització de tasques d’aparadorisme i supervisió del manteniment i la neteja de l’oficina,
- Assumir tasques de control de visitants, venta d’entrades, gestió de grups del Museu de la Ciutat.
- 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

- I, en general qualsevol altra funció de caràcter similar que li sigui atribuïda.

Les  funcions  no són determinants  i  excloents,  per  la qual  cosa es  considera qualsevol  altra funció de
caràcter similar que li sigui atribuïda.

Cinquena. Requisits dels aspirants
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Per poder prendre part en el procés les persones aspirants hauran de complir, en la data de finalització del
termini  de  presentació  de  sol·licituds,  i  durant  el  desenvolupament  del  procés  selectiu,  els  següents
requisits:

a) Tenir la nacionalitat espanyola o trobar-se en algun dels supòsits previstos a l’article 57 del TREBEP.
Independentment de la seva nacionalitat, també podran ser admesos en aquesta convocatòria els cònjuges
dels espanyols i espanyoles i dels nacionals d’altres estats membres si no estan separats de dret. Així com
els i les descendents dels i de les cònjuges dels espanyols i espanyoles i dels nacionals d’altres estats
membres de la Unió Europea, sempre que els cònjuges no estiguin separats de dret, si són menors de 21
anys o dependents.
Les  persones  aspirants  amb  nacionalitat  diferent  a  l’espanyola  hauran  de  demostrar  els  coneixements
suficients de castellà i català i es podrà exigir la superació de proves amb aquesta finalitat.
b) Tenir la capacitat funcional per al desenvolupament de les funcions corresponents.
c) Haver complert els 16 anys i no excedir l’edat màxima de jubilació o la que s’estableixi a les bases
específiques de la convocatòria, si fos el cas, d’acord amb la normativa específica d’aplicació.
d) No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de les Administracions Públiques o
òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats Autònomes, ni trobar-se en situació d’inhabilitació
absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial o per exercir funcions similars a
les que es desenvolupaven.
En el  cas de pertànyer a un altre estat, no trobar-se inhabilitats o en situació equivalent ni  haver estat
sotmesos a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu estat i en els mateixos termes, l’accés
a l’ocupació pública.
e) Estar en possessió del títol d’Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent, o estar en condició
d’obtenir-lo en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds de participació.
En  el  cas  de  titulacions  expedides  a  l’estranger,  cal  aportar  l’homologació  corresponent  del  Ministeri
d’Educació, Cultura i Esports.
Si el títol procedeix d’un estat membre de la Unió Europea, s’ha de presentar el certificat acreditatiu del
reconeixement o d l’homologació del títol equivalent, de conformitat amb la Directiva 89/48/CEE, de 21 de
desembre de 1988, el Reial Decret 1837/2008 i altres normes de transposició i desplegament.
f) No tenir la condició de personal funcionari de carrera en el mateix cos, escala o especialitat, en la
mateixa escala, subescala, classe o categoria de l’administració a que s’opta.
g) Acreditar coneixements de català equivalents al nivell B2 del marc europeu comú de referència (MECR)
segons estableix el Decret 161/2002, d’11 de juny.
Els aspirants que no acreditin estar en possessió del certificat de coneixements de llengua catalana del
nivell de suficiència de català B2 de la Secretaria de Política Lingüística o equivalent hauran de realitzar una
prova de coneixements amb contingut anàleg.
Sempre que sigui possible, la prova la farà una persona tècnica del Consorci de Normalització Lingüística.
Aquesta persona assistirà al tribunal amb veu i sense vot. Aquesta té caràcter obligatori i eliminatori i es
qualificarà d’apte o no apte. Les persones aspirants que no superin la prova de català quedaran exclosos de
la convocatòria.
Quedaran exemptes de fer la prova aquelles persones candidates que, en algun procés de selecció per a
l’accés a la condició de personal funcionari o laboral, en qualsevol Administració o entitat del sector públic
institucional, ja hagin superat una prova de coneixements de català de nivell equivalent o superior.
h) Acreditar coneixements superiors de castellà tant en l’expressió oral com en l’escrita.
Les  persones  aspirants  admeses  en  el  procés  selectiu  que  no  tinguin  la  nacionalitat  espanyola  han
d’acreditar uns coneixements superiors de la llengua castellana.
L’aspirant que no pugui acreditar documentalment que posseeix el nivell requerit s’haurà de sotmetre a les
proves de coneixements de castellà previstes a les presents bases. Quedaran exemptes de la realització de
l’exercici de llengua castellana les persones aspirants que n’acreditin el coneixement superior mitjançant
alguna de les tres opcions següents:
- Haver cursat la primària, la secundaria i el batxillerat, si s’escau, a Espanya.
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- Diploma d’espanyol  d’acord amb el  RDL 1137/2002, de 31 d’octubre,  o equivalent,  o certificat  que
acrediti haver superat totes les proves requerides per a l’obtenció del mateix.
- Certificat d’aptitud en espanyol per a persones estrangeres expedit per escoles oficials d’idiomes.
i) No patir cap malaltia ni cap limitació física o psíquica que impedeixi el desenvolupament normal de les
funcions corresponents a la plaça convocada.

Sisena. Presentació de sol·licituds i llista d’admesos i exclosos
6.1. Les persones interessades en prendre part en el procediment hauran de presentar una instància en la
qual hauran de fer constar que coneixen i accepten aquestes bases i reconeixen totes i cadascuna de les
condicions exigides.

Les  instàncies  hauran  de  presentar-se  per  la  seu  electrònica  de  l’Ajuntament  de  la  Seu  d’Urgell
(www.laseu.cat) i es podran presentar únicament de forma telemàtica a la seu electrònica de l’Ajuntament.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals, per aquesta convocatòria els terminis seran
del dia 21.10.2023 al 9.11.2023, ambdós inclosos. L’Ajuntament no acceptarà instàncies presentades abans
de la data d’inici ni després de la data final.

Les bases i la convocatòria es publicaran íntegrament en el BOP i DOGC. Els restants i successius anuncis
d’aquesta convocatòria es faran públics únicament en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.

6.2. A la instància s’adjuntarà:

a. Fotocòpia  del  Document  Nacional  d’Identitat  o  del  document  equivalent  dels  altres  països,  o  el
consentiment de la persona aspirant per tal que l’Ajuntament pugui comprovar que les dades que la persona
manifesta s’ajusten a la realitat.
b. Fotocòpia de la titulació d’accés requerida.
c. Currículum vitae en el qual s’incloguin les dades personals i de contacte.
d. Fotocòpia del document acreditatiu dels coneixements de nivell de català.
e. Fotocòpia del document acreditatiu dels coneixements de nivell de castellà.
f. Llistat ordenat de mèrits a tenir en compte a la fase de concurs, així com altres mèrits i circumstàncies
al·legades que hagin de ser valorades.
g. Fotocòpia dels certificats i títols acreditatius dels mèrits al·legats, tant personals com professionals.
h. Declaració responsable de complir totes i cadascuna de les condicions exigides en les bases d’aquesta
convocatòria,  sempre  referides  a  la  data  en  què  expira  el  termini  assenyalat  per  a  la  presentació
d’instàncies.

6.3. Tota la documentació haurà de ser presentada de forma telemàtica. L’Ajuntament podrà requerir la
documentació original en cas de dubte per tal de garantir-ne la veracitat. En cas que es detecti falsedat en el
document la persona quedarà automàticament suspesa del procés.

6.4. Es computaran com a situacions assimilades al servei actiu, als efectes del còmput de serveis prestats,
els següents:

a. Les persones que hagin gaudit d’una excedència per cura de familiars d’acord amb l’article 89.4 del
TREBEP.
b. Les persones que hagin gaudit d’una excedència per raó de violència de gènere d’acord amb l’article
89.5 del TREBEP.
c. Les persones declarades en serveis especials d’acord amb l’article 87 del TREBEP.
d. El personal laboral declarat en excedència forçosa d’acord amb l’article 46.1 del TRET.
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6.5. Amb la presentació de la sol·licitud, les persones aspirants:

a. Donen el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per
prendre part en aquesta convocatòria i per a la tramitació del procés selectiu, que seran incorporades al
fitxer de Recursos Humans, d’acord amb la normativa vigent.
b. Donen  el  seu  consentiment  a  rebre  per  via  electrònica  les  comunicacions  que  puguin  derivar-se
d’aquest procés.

6.6. Els aspirants, en el moment de la presentació de la instància per participar en el procés selectiu, hauran
de presentar en format digital, la fitxa d’autoavaluació amb els mèrits aportats així com la documentació
acreditativa corresponent. Només s’han de fer constar els mèrits obtinguts fins a l’últim dia del període de
presentació d’instàncies.

6.7. El currículum vitae i la vida laboral no substitueixen les funcions de la fitxa d’autoavaluació aportada a
l’Annex de les presents bases.

6.8.  Els  certificats  o  titulacions  hauran  d’acreditar  que  s’han  obtingut  com  a  molt  tard  en  la  data  de
presentació de sol·licituds.

6.9.  Les  persones  en  situació  de  discapacitat  seran  admeses  al  procés  de  selecció  sense  necessitat
d’acreditar  les  seves  condicions  psíquiques,  físiques  i  sensorials  abans  del  seu  començament,  sens
perjudici  que,  superat  el  procés  selectiu,  en  presentar  la  documentació  per  ser  nomenades,  hauran
d’acreditar, igual que la resta d’aspirants, la seva capacitat per desenvolupar les funcions i tasques dels llocs
que es convoquen.

Els aspirants amb discapacitat podran demanar en la sol·licitud de participació, l’adaptació o l’adequació de
temps i mitjans materials per a la realització de les proves i dels exercicis previstos en la convocatòria i el
motiu d’aquestes. Als efectes d’aquestes adaptacions es considerarà el que estableix l’article 7 del Decret
66/1999, de 9 de març, sobre l’accés a la funció pública de les persones amb discapacitat i dels equips de
valoració multiprofessional.

Els  aspirants  en  situació  de  discapacitat  que  sol·licitin  adaptacions,  hauran  de  presentar  un  dictamen
vinculant expedit per l’equip multiprofessional competent que determinarà, si fos el cas, l’adaptació del lloc o
llocs de treball sempre que aquesta no impliqui una modificació exorbitant en el context de l’organització o
sigui incompatible amb el desenvolupament de les funcions i tasques del lloc o llocs que es convoca.

6.10. Un cop finalitzat el termini de presentació d’instàncies la Junta de Govern Local aprovarà, la llista
provisional de les persones aspirants admeses i excloses al procés selectiu, amb expressió de la causa
d’exclusió.  En  la  mateixa  resolució  s’indicarà  la  composició  del  tribunal  i  el  lloc,  la  data  i  l’hora  del
començament de les proves de coneixement d’idiomes, si s’escau.

6.11. Aquesta llista provisional es publicarà a l’e-tauler de l’Ajuntament. Malgrat això, en aplicació del que
preveu el segon paràgraf de l’art. 78 del Reglament del personal al servei de les entitats locals, es podrà
substituir aquesta publicació per una notificació a tots els interessats.

6.12. Un cop publicada la llista provisional es concedirà un termini de 5 dies hàbils per a la presentació
d’esmenes i reclamacions, per esmenar el defecte o adjuntar el document que sigui preceptiu. Si en aquest
termini no hi hagués reclamacions, al·legacions o esmenes la llista passaria a ser definitiva i es publicarà a
l’e-tauler de l’Ajuntament.

Setena. Tribunal qualificador
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7.1. El tribunal qualificador s’ajustarà al que disposa l’article 60 del TREBEP i al Reglament de Personal al
servei de les entitats locals, aprovats pel Decret 214/1990. La seva composició serà estricament tècnica,
ajustada als principis d’imparcialitat i professionalitat, seguint en la mesura del possible els criteris de paritat
entre dones i homes.

7.2. El tribunal qualificador estarà constituït de la següent manera:

- President: un funcionari de carrera i/o personal laboral fix, personal de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.
- Dos vocals tècnics: funcionaris de carrera i/o personal laboral fix que podran ser o no personal del
mateix Ajuntament i que compliran en tot moment amb els requisits de professionalitat i imparcialitat.
- Secretari: un funcionari o personal laboral fix de l’Ajuntament, amb veu però sense vot.

Un dels vocals i el seu suplent ho serà a proposta de l’EAPC.

7.3. El tribunal no podrà constituir-se sense l’assistència d’almenys tres membres amb veu i vot, titulars o
suplents, ni podrà actuar sense la presència, com a mínim, del President i del Secretari. El Tribunal podrà
optar per reunir-se telemàticament sempre que es compleixin els requisits indicats a la base setena.

7.4.  El  tribunal pot  disposar la incorporació a les seves tasques d’assessors especialistes, els quals es
limitaran a l’exercici de les seves especialitats tècniques en base a les quals col·laboraran exclusivament
amb el tribunal. La seva funció se circumscriu a l’assessorament tècnic especialitzat, actuant amb veu però
sense vot. Els assessors hauran de guardar sigil i confidencialitat sobre les dades i assumptes sobre els
quals tinguin coneixement a conseqüència de la seva tasca assessora al tribunal.

7.5. L’abstenció i recusació dels i de les membres del tribunal s’ha d’ajustar al que preveuen els articles 23 i
24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

7.6.  El  tribunal  està  facultat  per  resoldre  els  dubtes  o  les  discrepàncies  que  s’originin  durant  el
desenvolupament del procés de selecció.

7.7. En cas d’empat, el vot del President serà de qualitat.

7.8.  El  tribunal  ordenarà  a  les  persones  aspirants  d’acord  amb  la  puntuació  declarada  en  la  fitxa
d’autoavaluació.

7.9. Una vegada es disposi d’aquest llistat ordenat, el tribunal comprovarà les puntuacions de les persones
aspirants.  La  comprovació  es  realitzarà  respecte  dels  documents  aportats  i  esmentats  a  la  fitxa
d’autoavaluació i/o les dades aportades pel  Servei  de Recursos Humans de l’Ajuntament  respecte dels
serveis prestats en aquesta administració. En cas d’empat es verificarà la informació per poder desfer-los en
funció dels criteris fixats a la base 9.2 de les presents bases.

7.10. El tribunal podrà exigir que els aspirants mostrin els documents originals. En aquest cas, els aspirants
hauran d’aportar-los a l’Ajuntament  en el  termini  màxim de 5 dies des del  requeriment  que es  faci  als
aspirants.

7.11. El tribunal podrà decidir no comprovar la puntuació dels aspirants que, segons la puntuació que han fet
constar a la fitxa d’autoavaluació, no tenen opcions de poder ser seleccionats.

7.12. Una vegada realitzada la comprovació, el tribunal fixarà la llista provisional de puntuacions, ordenant
de major a menor les sol·licituds i indicant el resultat d’aplicar els criteris de desempat, quan hagi estat
necessari. En aquest llistat, les persones aspirants amb puntuació idèntica sortiran al mateix lloc.

Administració Local 393



  Número 245

Butlletí Oficial de la Província de Lleida Divendres, 23 de desembre de 2022

7.13. El llistat es publicarà a l’e-Tauler de la seu electrònica de l’Ajuntament i no es farà cap notificació
personal als aspirants.

7.14. Les persones aspirants podran formular al·legacions en un termini de 5 dies hàbils a comptar des del
dia següent a la data de publicació de la llista i aportar els documents justificatius dels mèrits que s’hagin fet
constar  a la fitxa d’autoavaluació.  No podran incloure nous mèrits que no s’hagin fet  constar  a la fitxa
d’autoavaluació.

7.15.  El  tribunal  analitzarà  les  al·legacions,  les  resoldrà  justificadament,  fixarà  el  llistat  definitiu  de
puntuacions i farà la proposta de nomenament o contractació a l’òrgan competent. L’acta es publicarà a
l’e-Tauler de la seu electrònica de l’Ajuntament.

Vuitena. Procés selectiu
8.1. La forma de selecció serà la de concurs de mèrits, que es regirà segons els criteris generals establerts
a  l’acord  sobre  els  processos  d’estabilització  de  l’Ajuntament  de  la  Seu  d’Urgell  i  allò  disposat  a  les
Disposicions  Addicionals  6ª  i  8ª  de la  Llei  20/2021, de 28 de desembre,  de mesures  urgents  per  a  la
reducció de la temporalitat en l’ocupació pública.

8.2. Les persones aspirants que no acreditin un coneixement de català i castellà segons allò disposat a la
base 5ª hauran de realitzar les proves de coneixements de llengües que es detallen a continuació:

a. Prova de coneixements de català.
S’ajustarà a les disposicions del  Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del  coneixement del
català  i  l’aranès  en  els  processos  de  selecció  de  personal  i  de  provisió  de  llocs  de  treball  de  les
administracions públiques de Catalunya.
La prova de llengua catalana es qualificarà com a apte o no apte, essent, per tant, de caràcter eliminatori, i
el fet de no superar-la suposarà l’exclusió del procés selectiu.
Les  persones  aspirants  que  estiguin  en  possessió  del  certificat  acreditatiu  corresponent  o  els  seus
equivalents resten exempts de portar a terme aquesta prova.
b. Prova de coneixements de castellà.
Consistirà en la realització d’una prova en què es comprovarà que les persones aspirants posseeixen un
nivell  adient  de comprensió  i  expressió oral  i  escrita  d’aquesta llengua,  en tot  cas  ajustat  al  contingut
funcional del lloc de treball a desenvolupar.
La prova de llengua castellana es qualificarà com a apte o no apte, essent, per tant, de caràcter eliminatori, i
el fet de no superar-la suposarà l’exclusió del procés selectiu.
Les  persones  aspirants  que  estiguin  en  possessió  del  certificat  acreditatiu  corresponent  o  els  seus
equivalents resten exempts de portar a terme aquesta prova.

8.3. L’acreditació i valoració dels mèrits es realitzarà d’acord amb els següents paràmetres:

a. El  límit  temporal  per  valorar  l’experiència  professional  serà  la  data  de  finalització  del  termini  de
presentació de sol·licituds de participació.
b. Només  es  valoraran  els  mèrits  citats  a  la  fitxa  d’autoavaluació  aportada  durant  el  període  de
presentació  d’instàncies  i  que es  pugui  verificar  amb la  documentació  acreditativa  presentada dins  del
mateix termini.
c. L’experiència professional es computa per mesos complets.
d. Els serveis prestats a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell  s’hauran d’acreditar mitjançant el certificat de
serveis prestats. El certificat no s’haurà d’aportar amb la instància i s’incorporarà d’ofici a la documentació
de cada aspirant, si aquest ho fa constar a la fitxa d’autoavaluació.
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e. Els serveis prestats a d’altres Administracions públiques s’acreditaran mitjançant certificat de serveis
prestats amb el model de l’Annex I del Reial Decret 1461/82. No s’acceptaran els acreditats amb algun altre
model de certificat.
f. L’acreditació de la formació es realitzarà mitjançant  fotocòpia  dels  corresponents  títols  o certificats
emesos per les institucions formadores corresponents, que hauran d’incloure la identificació de la persona
titular, les hores de durada o crèdits equivalents, la temàtica, la data d’emissió, la indicació sobre si és un
certificat d’aprofitament o assistència, i l’organisme emissor.
g. Els mèrits obtinguts a l’estranger s’han d’acreditar mitjançant certificats traduïts oficialment a qualsevol
de les dues llengües oficials a Catalunya.

8.4. La puntuació del concurs de mèrits serà d’un màxim de 10 punts, que es distribuiran d’acord amb els
criteris següents:

8.4.1. Experiència professional.

L’experiència professional tindrà una valoració màxima de 6 punts, segons es detalla:

a. L’experiència  en  la  plaça  convocada  o  equivalent,  com a  funcionari  interí,  laboral  temporal,  o  en
adscripcions o assignacions temporals a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i/o a qualsevol ens públic que en
depèn es valorarà amb 0,10 punts per cada mes de serveis prestats.
b. L’experiència en altres llocs del mateix grup o subgrup de classificació, però no en la realització de
feines anàlogues, com a funcionari interí, laboral temporal, o en adscripcions o assignacions temporals a
l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i/o a qualsevol ens públic que en depèn es valorarà amb 0,0705 punts per
cada mes de serveis prestats.
c. L’experiència en llocs de treball  realitzant  tasques anàlogues a les de la plaça convocada, com a
funcionari interí  o laboral temporal, en altres administracions locals o en organismes o societats que en
depenguin es valorarà amb 0,033 punts per cada mes de serveis prestats.

8.4.1.2. Per a valorar l’experiència professional es seguiran els criteris següents:

a. Es comptabilitzarà com a mes un període ininterromput de 30 dies, independentment de la jornada de
treball, i no es tindran en compte les fraccions inferiors excepte quan s’apliquin els criteris de desempat.
b. En aquells casos de reducció de jornada per guarda legal o cura directa d’un familiar fins al segon grau
de consanguinitat o afinitat, aquests períodes es computaran com a jornada sencera, sempre que quedin
acreditats.

8.4.2. Formació.

Els mèrits acadèmics es valoraran amb un màxim de 4 punts, seguint els criteris següents:

a. Titulacions. Es valorarà la formació reglada superior, addicional, del mateix nivell de la que dona accés
al subgrup de la plaça convocada i  relacionada directament amb el  lloc de treball  (per  exemple;  cicles
formatius de grau mitjà, FPI o equivalents) amb 0,05 punts per títol.
b. Es valoraran amb 0,08 punts per hora de formació acreditada:
i. Formacions relacionades amb el lloc de treball a ocupar.
ii. Formacions transversals, com per exemple en igualtat, organització o treball en equip, entre d’altres.
iii. Cursos relacionats amb el lloc de treball i les tasques a desenvolupar, sempre que siguin expedits per
l’administració  pública i/o empreses  privades,  i  sempre que aquests  cursos  hagin  estat  contractats  per
l’Ajuntament de la Seu d’Urgell o una altra administració.
No es valoraran els certificats on no s’especifiquin les hores de formació.
c. Nivell de català superior a l’exigit: s’atorgaran 0,25 punts per nivell.
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d. Formació ACTIC: s’atorgaran 0,50 punts per nivell.

8.4.3. Altres mèrits.

Es valorarà amb 0,50 punts haver superat un concurs-oposició de la categoria convocada a l’Ajuntament de
la Seu d’Urgell sense haver obtingut plaça en propietat.

Novena. Llista de persones aprovades i presentació de documents
9.1. La puntuació definitiva del procés selectiu serà el resultat de la puntuació obtinguda en la valoració dels
mèrits.

9.2. En cas d’empat, l’ordre de les persones aspirants s’establirà seguint els següents criteris:

1. Segons l’experiència total acreditada:
a. Major experiència a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i a la plaça convocada.
b. Major experiència a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i en altres llocs de treball del mateix grup que el de
la plaça convocada.
c. Major experiència en altres entitats locals i a la plaça convocada.
2. Major  nombre  de  dies  d’experiència  professional  en  la  plaça  convocada  o  equivalent,  prestats  a
l’Ajuntament de la Seu d’Urgell o en qualsevol ens públic integrat d’aquest.
3. La persona aspirant de major edat.

9.3.  Un  cop  finalitzada  la  qualificació  de  les  persones  aspirants  es  publicarà  la  relació  de  persones
aprovades per ordre de puntuació final.

9.4. L’aspirant que resulti seleccionat haurà de presentar davant de la Secretaria General de l’Ajuntament,
dins del termini de 20 dies naturals des de que es faci pública la proposta d’aspirant a la plaça objecte
d’aquesta  convocatòria  i  abans  del  seu  nomenament  com  a  funcionari  de  carrera,  el  certificat  mèdic
acreditatiu de complir  les condicions  físiques  o psíquiques  específiques  per  a l’exercici  de les funcions
pròpies del lloc de treball al que es fa referència així com original o còpia compulsada de tots els documents
requerits a la base cinquena d’aquesta convocatòria.

9.5. La resolució de nomenament o contractació contindrà també l’adscripció al lloc de treball que podrà
tenir caràcter provisional o definitiu, segons el nombre i les condicions de treball de les destinacions.

9.6.  Si  l’aspirant  seleccionat  no pren possessió o no aporta  la  referida documentació durant  el  termini
previst, es procedirà al nomenament del següent aspirant de la llista de puntuacions finals, respecte el qual
serà aplicable el mateix termini que a l’anterior; i així successivament per ordre de prelació d’acord amb les
puntuacions finals.

Desena. Període de pràctiques
10.1. Formarà part del procés selectiu la superació d’un període de pràctiques amb caràcter eliminatori, que
tindrà una durada de tres mesos.

10.2.  A la  finalització  del  període  de  pràctiques  s’emetrà  informe  d’avaluació  per  part  de  la  persona
responsable de fer el seguiment de la persona nomenada. La qualificació d’aquest període serà apte o no
apte. En cas dels aspirants declarats no aptes per resolució motivada de l’Alcaldia amb tràmit d’audiència
previ, perdran en conseqüència tots els drets al nomenament.
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10.3. El període de pràctiques es suprimirà en el cas que la persona aspirant hagi ocupat durant un termini
superior  als  tres  mesos  com  a  període  de  pràctiques  una  plaça  equivalent  a  la  de  l’objecte  de  la
convocatòria i a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.

10.4. Durant el període de pràctiques el personal haurà d’assistir als cursos de formació que l’Ajuntament
pugui organitzar.

10.5. Els aspirants que hagin superat aquest període seran nomenats funcionaris de carrera. Els que no
l’hagin superat perdran tots els drets al nomenament.

Onzena. Creació i funcionament de la borsa de treball
11.1. Borsa de treball genèrica tindrà el funcionament que es descriu a continuació:

Les persones aspirants a les vacants convocades i que no obtinguin plaça passaran a formar part d’una
borsa de treball  de caràcter  extraordinari  per  ordre de puntuació.  Aquesta borsa funcionarà dins de la
jerarquia de borses i serà la que prevalgui per sobre del a resta de borses existents.

En cas d’empat entre els aspirants que s’incorporaran a la borsa, l’ordre s’establirà seguint els criteris de
desempat establerts en la base 9.2 de les presents bases.

11.2. Borsa de treball específica:

La finalitat d’aquesta borsa és excepcional, atenent l’esperit de la Llei 20/2021. Així, l’objecte de la borsa és
proveir aquelles places que han estat cobertes inicialment en propietat i respecte de les quals l’aspirant
seleccionat durant el  període de prova o mentre duri el  pla d’estabilització passi  a una situació que no
impliqui reserva de plaça. En aquest cas, l’Ajuntament podrà recórrer a la borsa de funcionaris de carrera
per tal de proveir la plaça que es generi com a conseqüència de la plaça que hagi tornat a quedar vacant.

La borsa de treball creada a partir d’aquest procés selectiu serà vigent fins al dia 31 d’octubre de 2024.

Les persones aspirants que passin a formar part de la borsa de treball podran ser cridades per l’Ajuntament
d’acord amb l’ordre rigorós de qualificació per al seu nomenament d’acord amb allò disposat a l’article 10 del
TREBEP, sempre i quan es trobin disponibles i reuneixin la resta de requisits en la data prevista per a l’inici
de la interinitat, i procedeixi legalment conforme a la normativa vigent del moment.

11.3. La pertinència a la borsa de treball  no implica, per si mateixa, cap mena de dret al nomenament.
Únicament es garanteix que quan l’Ajuntament consideri necessària la cobertura urgent d’una plaça s’apliqui
el procediment establert en aquestes bases.

11.4 L’Ajuntament intentarà comunicar-se un màxim de tres vegades amb la persona aspirant mitjançant
mitjans telemàtics: trucada telefònica, videotrucada, correu electrònic, SMS, etc. Entre cada intent hauran de
passar com a mínim 3 hores.

Si la persona no respongués en un termini màxim de tres dies hàbils, aquesta passaria a ocupar el darrer
lloc de la borsa de treball i l’Ajuntament iniciaria les comunicacions amb el o la següent aspirant de la borsa.
Tots els intents de comunicació per part de l’Ajuntament quedaran registrats a l’expedient pertinent.

11.5. Si la persona cridada respongués a la comunicació iniciada per l’Ajuntament, aquest li atorgaria un
període màxim de dos dies hàbils per manifestar la seva conformitat o renúncia al nomenament.
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11.6. La permanència de les persones a aquesta borsa resta supeditada a la disponibilitat per cobrir les
vacants que es presentin. S’exceptuen d’aquest supòsit les renúncies per causa justificada. Es consideren
causes justificades aquelles sobrevingudes i no voluntàries com malalties, part o compliment d’un deure
inexcusable  de  caràcter  públic  o  personal,  entre  d’altres.  Aquestes  situacions  s’hauran  de  justificar
documentalment.

11.7. Les persones que acumulin dues renúncies corresponents a dues ofertes de treball per alguna causa
diferent a les citades anteriorment, o siguin sancionades per la incoació d’un procediment disciplinari, seran
eliminades de la borsa.

11.8. Si el responsable del servei on s’adscrigui la persona integrant de la borsa prèviament nomenada emet
un informe negatiu, relatiu a la manca de capacitat manifestada per un rendiment insuficient que impedeixi
realitzar amb eficàcia les funcions atribuïdes al lloc de treball, en donarà trasllat a Recursos Humans, i
s’articularà  el  procediment  contradictori  corresponent,  el  qual  podrà comportar  l’expulsió  de la  persona
aspirant de la borsa, tot informant, si s’escau, la representació del personal.

Dotzena. Incompatibilitats
12.1. Serà aplicable a les persones proposades el règim d’incompatibilitat al sector públic, en compliment
dels quals en el moment del nomenament, hauran d’aportar una declaració de les activitats que realitza,
sol·licitant la compatibilitat en el seu cas, o exercir l’opció prevista a l’article 337 del Decret 214/90, de 30 de
juliol,  pel  qual  s’aprova el  Reglament  de Personal  al  servei  de les entitats  locals, així  com la resta de
disposicions aplicables.

12.2.  Pel  que  fa  a  la  determinació  i  adscripció  al  lloc  de  treball,  règim d’horari  i  jornada,  la  persona
nomenada s’atindrà als acords i resolucions que adoptin els òrgans corresponents de l’Ajuntament.

Tretzena. Incidències i recursos
13.1. Contra la convocatòria i les presents bases, que exhaureixen la via administrativa, es podrà interposar
per part de les persones interessades recurs potestatiu de reposició en el termini d’un mes davant el mateix
òrgan que les hagi aprovat, d’acord amb l’article 123 de la Llei  39/2015, d’1 d’octubre, de procediment
administratiu  comú  de  les  administracions  públiques.  En  cas  de  no  interposar  el  recurs  potestatiu  de
reposició es podrà interposar directament recurs contenciós administratiu, segons l’article abans esmentat i
el 45 i següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa,
davant el Jutjat contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la publicació
al Butlletí Oficial de la Província de Lleida.

13.2. Els actes qualificats del tribunal qualificador podran ser recorreguts en alçada davant la presidència de
la corporació o de l’autoritat en qui hagi delegat en el termini d’un mes des que s’hagin publicat.

13.3. Els actes de tràmit del tribunal qualificador no podran ser objecte de recurs, sense perjudici que es
puguin interposar reclamacions quan es tracti d’esmenar possibles errors materials en la confecció de la
llista d’aprovats, errors en la transcripció de publicacions, errors aritmètics en les qualificacions o errors
observables a simple vista. Aquests errors també podran ser corregits d’ofici pel tribunal.

13.4. El Tribunal està facultat per resoldre els dubtes o discrepàncies que sorgeixin referents a aquestes
bases i al desenvolupament del procés selectiu, i per prendre els acords necessaris pel seu bon ordre i
desenvolupament.

13.5. En allò no previst en aquestes bases serà d’aplicació el que disposen la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim
local que va ser aprovat per Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, el Reial Decret Legislatiu 5/2015,
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de 30 d’octubre, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, el Text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya que va ser aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril,  el  Reglament  de  personal  al  servei  de  les  entitats  locals  que  va  ser  aprovat  per  decret  de  la
Generalitat  de  Catalunya  214/1990,  de  30  de  juliol,  la  Llei  39/2015,  de  1  d’octubre,  de  procediment
administratiu comú de les Administracions Públiques, i la resta de les disposicions vigents en la matèria.

Catorzena. Clàusula de protecció de dades de caràcter general
14.1. L’Ajuntament de la Seu d’Urgell  tractarà les dades personals de les persones sol·licitants i  de les
persones seleccionades en aquest  procés selectiu,  amb la finalitat  de gestionar  la seva sol·licitud i  les
actuacions objecte d’aquesta convocatòria, i es sotmet a les obligacions previstes en el Reglament europeu
2016/679, de 27 d’abril, General de Protecció de Dades (RGPD) i la seva adaptació a l’ordenament jurídic
espanyol a través de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia
dels drets digitals, i la resta de normativa complementària. En concret es preveu el tractament de dades de
contacte i acadèmics de les persones que participen en l’execució i seguiment dels objectius establerts en
aquestes bases.

14.2. L’Ajuntament de la Seu d’Urgell realitzarà les tasques necessàries perquè s’acompleixin els principis i
deures establerts en la normativa vigent  sobre la matèria, per garantir  que no hi  ha risc per als drets i
llibertats dels sol·licitants i dels seleccionats. Aquestes actuacions han d’incloure especialment la garantia de
transparència, en compliment dels articles 13 i 14 del RGPD, amb la informació detallada per la corporació.

14.3.  Per  a  qualsevol  consulta  o  queixa  relacionades  amb  el  tractament  de  les  dades  personals,  els
sol·licitants  tenen el  dret de contactar  amb el  delegat de protecció de dades a través de la bústia que
l’Ajuntament de la Seu d’Urgell posa a la seva disposició: dpd@aj-laseu.cat

14.4. Les dades que les persones seleccionades han facilitat, un cop finalitzat el motiu que n’ha originat la
recollida, es conserven seguint les instruccions de gestió documental i d’arxiu de l’Ajuntament. Les dades
que les persones sol·licitants han facilitat es conserven durant un màxim de 3 anys a partir de la presentació
de la sol·licitud.

14.5.  Les persones aspirants  i  les persones seleccionades poden exercir  els  drets d’accés, rectificació,
supressió, limitació, portabilitat o oposició al tractament de les seves dades, en els termes previstos a la
legislació vigent, a través de la seu electrònica de l’Ajuntament.

14.6. Les persones seleccionades tenen l’obligació de respectar la confidencialitat de tota la informació i les
dades de caràcter personal que, per qualsevol mitjà, els arribin com a conseqüència de la seva estada a
l’Ajuntament, i no desvelar-les ni reproduir-les de cap manera a fora de l’Ajuntament. Les dades esmentades
poden referir-se tant a empleats públics, com a usuaris o ciutadans i, en general, a totes aquelles terceres
persones que de forma directa o indirecta es posin en contacte amb l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.

14.7. Les persones seleccionades tenen l’obligació de complir amb les polítiques de seguretat, protecció de
dades i ús dels sistemes d’informació vigents a l’Ajuntament, així com qualsevol instrucció que, en aquest
sentit, se’ls faciliti. A més, han de respectar la confidencialitat de qualsevol fet que hagin observat o que el
personal de l’Ajuntament els hagi fet arribar en relació amb el servei o el personal esmentat.

ANNEX
Fitxa d’autoavaluació de mèrits (l’autobaremació té la consideració de declaració responsable. La falsedat
en les dades d’autobaremació determina l’exclusió del procés i la consideració de no haver-hi participat, a
més de les actuacions legals que derivin de la falsedat en les dades) *

1. Dades personals
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Nom i cognoms DNI

2. Dades de la plaça objecte de la convocatòria

Identificació de la plaça

Denominació: Auxiliar Administratiu adscrit a l’oficina de turisme

Escala: Administració General

Subescala: Auxiliar

Grup: C2

Naturalesa: Funcionarial

3. Experiència professional

NÚM. DE MESOS

Mesos  de  servei  o  de  treball  prestat  en  la  plaça  objecte  de  la
convocatòria o equivalent, com a funcionari interí, laboral temporal, o en
adscripcions o assignacions temporals a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell
i/o a qualsevol ens públic que en depèn.

Mesos de servei o de treball prestat en altres llocs de treball en el mateix
grup  o  subgrup  de  classificació,  però  no  en  l’exercici  de  funcions
anàlogues, com a funcionari interí, laboral temporal, o en adscripcions o
assignacions temporals a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i/o a qualsevol
ens públic que en depèn.

Mesos  de  servei  o  de  treball  prestat  en  la  realització  de  tasques
anàlogues a les de la plaça convocada, com a funcionari interí o laboral
temporal,  en  qualsevol  altra  administració  local  o  en  organismes  o
societats que depenguin d’aquesta.

4. Formació
Es valorarà aquella formació reglada que tingui relació directa amb el lloc de treball a ocupar, diferent de la
que dona accés a la plaça convocada:

Formació reglada Sí / No
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Titulació en Cicle Formatiu de Grau Mitjà

Formació Professional (FPI)

Altres equivalents:

Formació no reglada
NOM DE L’ACCIÓ FORMATIVA HORES ORGANISME FORMADOR (CAL INDICAR EL

RÈGIM JURÍDIC DE L’ORGANISME)

Coneixements de català Sí / No

Certificat de nivell superior de català 

Formació ACTIC Sí / No

Nivell 1 – Certificat bàsic ACTIC
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Nivell 2 – Certificat mitjà ACTIC

Nivell 3 – Certificat avançat ACTIC

5. Altres mèrits

Sí / No

Ha superat un procés selectiu de concurs-oposició per a l’accés a una
plaça de la categoria de la plaça objecte de al convocatòria sense haver
obtingut plaça en propietat?

Bases reguladores del procés selectiu d’una plaça d’auxiliar de vigilància de la via pública, mitjançant el
sistema de concurs, corresponents a l’oferta pública d’estabilització de l’ocupació temporal de l’ajuntament
de la Seu d’Urgell.

Primera. Objecte i justificació

L’objecte  d’aquestes  bases  és  regular  la  selecció,  mitjançant  convocatòria pública i  amb el  sistema de
concurs de mèrits, d’una plaça d’auxiliar de vigilància de la via pública, classificada a la plantilla de personal
de l’Ajuntament de La Seu d’Urgell  a l’escala d’Administració Especial, subescala Oficis, subgrup E, en
règim funcionarial.

Aquesta plaça es troba subjecta al procés excepcional d’estabilització regulat per la Llei 20/2021, de 28 de
desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat i resten regides per les presents bases,
corresponents a l’oferta d’estabilització de l’ocupació temporal de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, aprovades
per l’Alcaldia núm. 368/2022 en data 24.05.2022, publicades al  BOP de Lleida en data 30.05.2022 i  al
DOGC en data 27.05.2022.

Segona. Normativa aplicable
L’Acord de condicions generals que regeix aquesta convocatòria va ser aprovat per la Junta de Govern
Local del dia 07.11.2022 i publicat al BOP el dia 15.11.2022

Aquesta convocatòria es regeix per allò disposat a la normativa vigent en matèria de Funció Pública. En
concret, al Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de l’Estatut bàsic
de l’empleat públic, al Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei
de les entitats locals, al 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, a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local
i al Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del coneixement del català i l’aranès en els processos
de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya.

Tercera. Principis rectors
L’Ajuntament  de La Seu d’Urgell  garanteix que tots  els  processos  de selecció es regiran pels  principis
constitucionals d’igualtat, mèrit i capacitat, així com els de:

a) Publicitat i convocatòria de les bases.
b) Transparència.
c) Imparcialitat i professionalitat dels membres del tribunal.
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d) Independència i discrecionalitat tècnica en l’actuació del tribunal.
e) Adequació entre el contingut dels processos selectius i les funcions o tasques a desenvolupar.
f) Agilitat, sense perjudici de l’objectivitat, en els processos de selecció.

Quarta. Característiques de la plaça
Les característiques de la plaça objecte de la convocatòria són les següents:

 Nombre de places: 1.
 Codi convocatòries: S.060.02
 Règim: funcionari de carrera.
 Denominació: Auxiliar de vigilància de la via pública
 Escala: Administració Especial.
 Subescala: Oficis.
 Grup: E.
 Jornada: completa.
 Funcions generals:
- Desenvolupar tasques relacionades amb la protecció dels animals en l’àmbit de la seva competència.
- Gestió dels animals abandonats a la via pública.
- Vetllar pel compliment de l’ordenança de protecció dels animals
- Realitzar tasques per tal de millorar en la gestió els cens municipal d’animals de companyia
- Vigilància sanitària de la via pública i dels parcs i jardins fent especial atencions als excrements canins.
- Realitzat tasques relacionades amb la gestió de les colònies de gats ferals.

- Foment  de l’educació  ciutadana sobre la  tinença  d’animals  i/o altres  campanyes  de sensibilització
ambiental i/o serveis realitzats per al serveis de medi ambient.

- Realitzar tasques relacionades amb els projectes, accions, campanyes que es portin a terme des del
servei de medi ambient en l’àmbit de la seva competència
- 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
- I, en general qualsevol altra tasca de caràcter similar que li sigui atribuïda.

Les  funcions  no són determinants  i  excloents,  per  la qual  cosa es  considera qualsevol  altra funció de
caràcter similar que li sigui atribuïda.

Cinquena. Requisits dels aspirants
Per poder prendre part en el procés les persones aspirants hauran de complir, en la data de finalització del
termini  de  presentació  de  sol·licituds,  i  durant  el  desenvolupament  del  procés  selectiu,  els  següents
requisits:

a) Tenir la nacionalitat espanyola o trobar-se en algun dels supòsits previstos a l’article 57 del TREBEP.
Independentment de la seva nacionalitat, també podran ser admesos en aquesta convocatòria els cònjuges
dels espanyols i espanyoles i dels nacionals d’altres estats membres si no estan separats de dret. Així com
els i les descendents dels i de les cònjuges dels espanyols i espanyoles i dels nacionals d’altres estats
membres de la Unió Europea, sempre que els cònjuges no estiguin separats de dret, si són menors de 21
anys o dependents.
Les  persones  aspirants  amb  nacionalitat  diferent  a  l’espanyola  hauran  de  demostrar  els  coneixements
suficients de castellà i català i es podrà exigir la superació de proves amb aquesta finalitat.
b) Tenir la capacitat funcional per al desenvolupament de les funcions corresponents.
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c) Haver complert els 16 anys i no excedir l’edat màxima de jubilació o la que s’estableixi a les bases
específiques de la convocatòria, si fos el cas, d’acord amb la normativa específica d’aplicació.
d) No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de les Administracions Públiques o
òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats Autònomes, ni trobar-se en situació d’inhabilitació
absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial o per exercir funcions similars a
les que es desenvolupaven.
En el  cas de pertànyer a un altre estat, no trobar-se inhabilitats o en situació equivalent ni  haver estat
sotmesos a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu estat i en els mateixos termes, l’accés
a l’ocupació pública.
e) De conformitat amb la Disposició Addicional 7a de la llei 7/2007, de 12 d’abril, que aprova l’Estatut
Bàsic de l’empleat públic, no s’exigeix estar en possessió de cap de les titulacions previstes en el sistema
educatiu.
En  el  cas  de  titulacions  expedides  a  l’estranger,  cal  aportar  l’homologació  corresponent  del  Ministeri
d’Educació, Cultura i Esports.
Si el títol procedeix d’un estat membre de la Unió Europea, s’ha de presentar el certificat acreditatiu del
reconeixement o d l’homologació del títol equivalent, de conformitat amb la Directiva 89/48/CEE, de 21 de
desembre de 1988, el Reial Decret 1837/2008 i altres normes de transposició i desplegament.
f) No tenir la condició de personal funcionari de carrera en el mateix cos, escala o especialitat, en la
mateixa escala, subescala, classe o categoria de l’administració a que s’opta.
g) Acreditar coneixements de català equivalents al nivell A2 del marc europeu comú de referència (MECR)
segons estableix el Decret 161/2002, d’11 de juny.
Els aspirants que no acreditin estar en possessió del certificat de coneixements de llengua catalana del
nivell de suficiència de català A2 de la Secretaria de Política Lingüística o equivalent hauran de realitzar una
prova de coneixements amb contingut anàleg.
Sempre que sigui possible, la prova la farà una persona tècnica del Consorci de Normalització Lingüística.
Aquesta persona assistirà al tribunal amb veu i sense vot. Aquesta té caràcter obligatori i eliminatori i es
qualificarà d’apte o no apte. Les persones aspirants que no superin la prova de català quedaran exclosos de
la convocatòria.
Quedaran exemptes de fer la prova aquelles persones candidates que, en algun procés de selecció per a
l’accés a la condició de personal funcionari o laboral, en qualsevol Administració o entitat del sector públic
institucional, ja hagin superat una prova de coneixements de català de nivell equivalent o superior.
h) Acreditar coneixements superiors de castellà tant en l’expressió oral com en l’escrita.
Les  persones  aspirants  admeses  en  el  procés  selectiu  que  no  tinguin  la  nacionalitat  espanyola  han
d’acreditar uns coneixements superiors de la llengua castellana.
L’aspirant que no pugui acreditar documentalment que posseeix el nivell requerit s’haurà de sotmetre a les
proves de coneixements de castellà previstes a les presents bases. Quedaran exemptes de la realització de
l’exercici de llengua castellana les persones aspirants que n’acreditin el coneixement superior mitjançant
alguna de les tres opcions següents:
- Haver cursat la primària, la secundaria i el batxillerat, si s’escau, a Espanya.
- Diploma d’espanyol  d’acord amb el  RDL 1137/2002, de 31 d’octubre,  o equivalent,  o certificat  que
acrediti haver superat totes les proves requerides per a l’obtenció del mateix.
- Certificat d’aptitud en espanyol per a persones estrangeres expedit per escoles oficials d’idiomes.
i) No patir cap malaltia ni cap limitació física o psíquica que impedeixi el desenvolupament normal de les
funcions corresponents a la plaça convocada.
j) Estar en possessió del permís de conduir B

Sisena. Presentació de sol·licituds i llista d’admesos i exclosos
6.1. Les persones interessades en prendre part en el procediment hauran de presentar una instància en la
qual hauran de fer constar que coneixen i accepten aquestes bases i reconeixen totes i cadascuna de les
condicions exigides.
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Les  instàncies  hauran  de  presentar-se  per  la  seu  electrònica  de  l’Ajuntament  de  la  Seu  d’Urgell
(www.laseu.cat) i es podran presentar únicament de forma telemàtica a la seu electrònica de l’Ajuntament.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals, per aquesta convocatòria els terminis seran
del dia 8.01.2024 al 27.01.2024, ambdós inclosos. L’Ajuntament no acceptarà instàncies presentades abans
de la data d’inici ni després de la data final.

Les bases i la convocatòria es publicaran íntegrament en el BOP i DOGC. Els restants i successius anuncis
d’aquesta convocatòria es faran públics únicament en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.

6.2. A la instància s’adjuntarà:

a. Fotocòpia  del  Document  Nacional  d’Identitat  o  del  document  equivalent  dels  altres  països,  o  el
consentiment de la persona aspirant per tal que l’Ajuntament pugui comprovar que les dades que la persona
manifesta s’ajusten a la realitat.
b. Fotocòpia de la titulació d’accés requerida.
c. Currículum vitae en el qual s’incloguin les dades personals i de contacte.
d. Fotocòpia del document acreditatiu dels coneixements de nivell de català.
e. Fotocòpia del document acreditatiu dels coneixements de nivell de castellà.
f. Llistat ordenat de mèrits a tenir en compte a la fase de concurs, així com altres mèrits i circumstàncies
al·legades que hagin de ser valorades.
g. Fotocòpia dels certificats i títols acreditatius dels mèrits al·legats, tant personals com professionals.
h. Declaració responsable de complir totes i cadascuna de les condicions exigides en les bases d’aquesta
convocatòria,  sempre  referides  a  la  data  en  què  expira  el  termini  assenyalat  per  a  la  presentació
d’instàncies.
i. Permís B de conduir

6.3. Tota la documentació haurà de ser presentada de forma telemàtica. L’Ajuntament podrà requerir la
documentació original en cas de dubte per tal de garantir-ne la veracitat. En cas que es detecti falsedat en el
document la persona quedarà automàticament suspesa del procés.

6.4. Es computaran com a situacions assimilades al servei actiu, als efectes del còmput de serveis prestats,
els següents:

a. Les persones que hagin gaudit d’una excedència per cura de familiars d’acord amb l’article 89.4 del
TREBEP.
b. Les persones que hagin gaudit d’una excedència per raó de violència de gènere d’acord amb l’article
89.5 del TREBEP.
c. Les persones declarades en serveis especials d’acord amb l’article 87 del TREBEP.
d. El personal laboral declarat en excedència forçosa d’acord amb l’article 46.1 del TRET.

6.5. Amb la presentació de la sol·licitud, les persones aspirants:

a. Donen el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per
prendre part en aquesta convocatòria i per a la tramitació del procés selectiu, que seran incorporades al
fitxer de Recursos Humans, d’acord amb la normativa vigent.
b. Donen  el  seu  consentiment  a  rebre  per  via  electrònica  les  comunicacions  que  puguin  derivar-se
d’aquest procés.

6.6. Els aspirants, en el moment de la presentació de la instància per participar en el procés selectiu, hauran
de presentar en format digital, la fitxa d’autoavaluació amb els mèrits aportats així com la documentació
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acreditativa corresponent. Només s’han de fer constar els mèrits obtinguts fins a l’últim dia del període de
presentació d’instàncies.

6.7. El currículum vitae i la vida laboral no substitueixen les funcions de la fitxa d’autoavaluació aportada a
l’Annex de les presents bases.

6.8.  Els  certificats  o  titulacions  hauran  d’acreditar  que  s’han  obtingut  com  a  molt  tard  en  la  data  de
presentació de sol·licituds.

6.9.  Les  persones  en  situació  de  discapacitat  seran  admeses  al  procés  de  selecció  sense  necessitat
d’acreditar  les  seves  condicions  psíquiques,  físiques  i  sensorials  abans  del  seu  començament,  sens
perjudici  que,  superat  el  procés  selectiu,  en  presentar  la  documentació  per  ser  nomenades,  hauran
d’acreditar, igual que la resta d’aspirants, la seva capacitat per desenvolupar les funcions i tasques dels llocs
que es convoquen.

Els aspirants amb discapacitat podran demanar en la sol·licitud de participació, l’adaptació o l’adequació de
temps i mitjans materials per a la realització de les proves i dels exercicis previstos en la convocatòria i el
motiu d’aquestes. Als efectes d’aquestes adaptacions es considerarà el que estableix l’article 7 del Decret
66/1999, de 9 de març, sobre l’accés a la funció pública de les persones amb discapacitat i dels equips de
valoració multiprofessional.

Els  aspirants  en  situació  de  discapacitat  que  sol·licitin  adaptacions,  hauran  de  presentar  un  dictamen
vinculant expedit per l’equip multiprofessional competent que determinarà, si fos el cas, l’adaptació del lloc o
llocs de treball sempre que aquesta no impliqui una modificació exorbitant en el context de l’organització o
sigui incompatible amb el desenvolupament de les funcions i tasques del lloc o llocs que es convoca.

6.10. Un cop finalitzat el termini de presentació d’instàncies la Junta de Govern Local aprovarà, la llista
provisional de les persones aspirants admeses i excloses al procés selectiu, amb expressió de la causa
d’exclusió.  En  la  mateixa  resolució  s’indicarà  la  composició  del  tribunal  i  el  lloc,  la  data  i  l’hora  del
començament de les proves de coneixement d’idiomes, si s’escau.

6.11. Aquesta llista provisional es publicarà a l’e-tauler de l’Ajuntament. Malgrat això, en aplicació del que
preveu el segon paràgraf de l’art. 78 del Reglament del personal al servei de les entitats locals, es podrà
substituir aquesta publicació per una notificació a tots els interessats.

6.12. Un cop publicada la llista provisional es concedirà un termini de 5 dies hàbils per a la presentació
d’esmenes i reclamacions, per esmenar el defecte o adjuntar el document que sigui preceptiu. Si en aquest
termini no hi hagués reclamacions, al·legacions o esmenes la llista passaria a ser definitiva i es publicarà a
l’e-tauler de l’Ajuntament.

Setena. Tribunal qualificador
7.1. El tribunal qualificador s’ajustarà al que disposa l’article 60 del TREBEP i al Reglament de Personal al
servei de les entitats locals, aprovats pel Decret 214/1990. La seva composició serà estricament tècnica,
ajustada als principis d’imparcialitat i professionalitat, seguint en la mesura del possible els criteris de paritat
entre dones i homes.

7.2. El tribunal qualificador estarà constituït de la següent manera:

- President: un funcionari de carrera i/o personal laboral fix, personal de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.
- Dos vocals tècnics: funcionaris de carrera i/o personal laboral fix que podran ser o no personal del
mateix Ajuntament i que compliran en tot moment amb els requisits de professionalitat i imparcialitat.
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- Secretari: un funcionari o personal laboral fix de l’Ajuntament, amb veu però sense vot.

Un dels vocals i el seu suplent ho serà a proposta de l’EAPC.

7.3. El tribunal no podrà constituir-se sense l’assistència d’almenys tres membres amb veu i vot, titulars o
suplents, ni podrà actuar sense la presència, com a mínim, del President i del Secretari. El Tribunal podrà
optar per reunir-se telemàticament sempre que es compleixin els requisits indicats a la base setena.

7.4.  El  tribunal pot  disposar la incorporació a les seves tasques d’assessors especialistes, els quals es
limitaran a l’exercici de les seves especialitats tècniques en base a les quals col·laboraran exclusivament
amb el tribunal. La seva funció se circumscriu a l’assessorament tècnic especialitzat, actuant amb veu però
sense vot. Els assessors hauran de guardar sigil i confidencialitat sobre les dades i assumptes sobre els
quals tinguin coneixement a conseqüència de la seva tasca assessora al tribunal.

7.5. L’abstenció i recusació dels i de les membres del tribunal s’ha d’ajustar al que preveuen els articles 23 i
24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

7.6.  El  tribunal  està  facultat  per  resoldre  els  dubtes  o  les  discrepàncies  que  s’originin  durant  el
desenvolupament del procés de selecció.

7.7. En cas d’empat, el vot del President serà de qualitat.

7.8.  El  tribunal  ordenarà  a  les  persones  aspirants  d’acord  amb  la  puntuació  declarada  en  la  fitxa
d’autoavaluació.

7.9. Una vegada es disposi d’aquest llistat ordenat, el tribunal comprovarà les puntuacions de les persones
aspirants.  La  comprovació  es  realitzarà  respecte  dels  documents  aportats  i  esmentats  a  la  fitxa
d’autoavaluació i/o les dades aportades pel  Servei  de Recursos Humans de l’Ajuntament  respecte dels
serveis prestats en aquesta administració. En cas d’empat es verificarà la informació per poder desfer-los en
funció dels criteris fixats a la base 9.2 de les presents bases.

7.10. El tribunal podrà exigir que els aspirants mostrin els documents originals. En aquest cas, els aspirants
hauran d’aportar-los a l’Ajuntament  en el  termini  màxim de 5 dies des del  requeriment  que es  faci  als
aspirants.

7.11. El tribunal podrà decidir no comprovar la puntuació dels aspirants que, segons la puntuació que han fet
constar a la fitxa d’autoavaluació, no tenen opcions de poder ser seleccionats.

7.12. Una vegada realitzada la comprovació, el tribunal fixarà la llista provisional de puntuacions, ordenant
de major a menor les sol·licituds i indicant el resultat d’aplicar els criteris de desempat, quan hagi estat
necessari. En aquest llistat, les persones aspirants amb puntuació idèntica sortiran al mateix lloc.

7.13. El llistat es publicarà a l’e-Tauler de la seu electrònica de l’Ajuntament i no es farà cap notificació
personal als aspirants.

7.14. Les persones aspirants podran formular al·legacions en un termini de 5 dies hàbils a comptar des del
dia següent a la data de publicació de la llista i aportar els documents justificatius dels mèrits que s’hagin fet
constar  a la fitxa d’autoavaluació.  No podran incloure nous mèrits que no s’hagin fet  constar  a la fitxa
d’autoavaluació.
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7.15.  El  tribunal  analitzarà  les  al·legacions,  les  resoldrà  justificadament,  fixarà  el  llistat  definitiu  de
puntuacions i farà la proposta de nomenament o contractació a l’òrgan competent. L’acta es publicarà a
l’e-Tauler de la seu electrònica de l’Ajuntament.

Vuitena. Procés selectiu
8.1. La forma de selecció serà la de concurs de mèrits, que es regirà segons els criteris generals establerts
a  l’acord  sobre  els  processos  d’estabilització  de  l’Ajuntament  de  la  Seu  d’Urgell  i  allò  disposat  a  les
Disposicions  Addicionals  6ª  i  8ª  de la  Llei  20/2021, de 28 de desembre,  de mesures  urgents  per  a  la
reducció de la temporalitat en l’ocupació pública.

8.2. Les persones aspirants que no acreditin un coneixement de català i castellà segons allò disposat a la
base 5ª hauran de realitzar les proves de coneixements de llengües que es detallen a continuació:

a. Prova de coneixements de català.
S’ajustarà a les disposicions del  Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del  coneixement del
català  i  l’aranès  en  els  processos  de  selecció  de  personal  i  de  provisió  de  llocs  de  treball  de  les
administracions públiques de Catalunya.
La prova de llengua catalana es qualificarà com a apte o no apte, essent, per tant, de caràcter eliminatori, i
el fet de no superar-la suposarà l’exclusió del procés selectiu.
Les  persones  aspirants  que  estiguin  en  possessió  del  certificat  acreditatiu  corresponent  o  els  seus
equivalents resten exempts de portar a terme aquesta prova.
b. Prova de coneixements de castellà.
Consistirà en la realització d’una prova en què es comprovarà que les persones aspirants posseeixen un
nivell  adient  de comprensió  i  expressió oral  i  escrita  d’aquesta llengua,  en tot  cas  ajustat  al  contingut
funcional del lloc de treball a desenvolupar.
La prova de llengua castellana es qualificarà com a apte o no apte, essent, per tant, de caràcter eliminatori, i
el fet de no superar-la suposarà l’exclusió del procés selectiu.
Les  persones  aspirants  que  estiguin  en  possessió  del  certificat  acreditatiu  corresponent  o  els  seus
equivalents resten exempts de portar a terme aquesta prova.

8.3. L’acreditació i valoració dels mèrits es realitzarà d’acord amb els següents paràmetres:

a. El  límit  temporal  per  valorar  l’experiència  professional  serà  la  data  de  finalització  del  termini  de
presentació de sol·licituds de participació.
b. Només  es  valoraran  els  mèrits  citats  a  la  fitxa  d’autoavaluació  aportada  durant  el  període  de
presentació  d’instàncies  i  que es  pugui  verificar  amb la  documentació  acreditativa  presentada dins  del
mateix termini.
c. L’experiència professional es computa per mesos complets.
d. Els serveis prestats a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell  s’hauran d’acreditar mitjançant el certificat de
serveis prestats. El certificat no s’haurà d’aportar amb la instància i s’incorporarà d’ofici a la documentació
de cada aspirant, si aquest ho fa constar a la fitxa d’autoavaluació.
e. Els serveis prestats a d’altres Administracions públiques s’acreditaran mitjançant certificat de serveis
prestats amb el model de l’Annex I del Reial Decret 1461/82. No s’acceptaran els acreditats amb algun altre
model de certificat.
f. L’acreditació de la formació es realitzarà mitjançant  fotocòpia  dels  corresponents  títols  o certificats
emesos per les institucions formadores corresponents, que hauran d’incloure la identificació de la persona
titular, les hores de durada o crèdits equivalents, la temàtica, la data d’emissió, la indicació sobre si és un
certificat d’aprofitament o assistència, i l’organisme emissor.
g. Els mèrits obtinguts a l’estranger s’han d’acreditar mitjançant certificats traduïts oficialment a qualsevol
de les dues llengües oficials a Catalunya.
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8.4. La puntuació del concurs de mèrits serà d’un màxim de 10 punts, que es distribuiran d’acord amb els
criteris següents:

8.4.1. Experiència professional.

L’experiència professional tindrà una valoració màxima de 6 punts, segons es detalla:

a. L’experiència  en  la  plaça  convocada  o  equivalent,  com a  funcionari  interí,  laboral  temporal,  o  en
adscripcions o assignacions temporals a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i/o a qualsevol ens públic que en
depèn es valorarà amb 0,10 punts per cada mes de serveis prestats.
b. L’experiència en altres llocs del mateix grup o subgrup de classificació, però no en la realització de
feines anàlogues, com a funcionari interí, laboral temporal, o en adscripcions o assignacions temporals a
l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i/o a qualsevol ens públic que en depèn es valorarà amb 0,0705 punts per
cada mes de serveis prestats.
c. L’experiència en llocs de treball  realitzant  tasques anàlogues a les de la plaça convocada, com a
funcionari interí  o laboral temporal, en altres administracions locals o en organismes o societats que en
depenguin es valorarà amb 0,033 punts per cada mes de serveis prestats.

8.4.1.2. Per a valorar l’experiència professional es seguiran els criteris següents:

a. Es comptabilitzarà com a mes un període ininterromput de 30 dies, independentment de la jornada de
treball, i no es tindran en compte les fraccions inferiors excepte quan s’apliquin els criteris de desempat.
b. En aquells casos de reducció de jornada per guarda legal o cura directa d’un familiar fins al segon grau
de consanguinitat o afinitat, aquests períodes es computaran com a jornada sencera, sempre que quedin
acreditats.

8.4.2. Formació.

Els mèrits acadèmics es valoraran amb un màxim de 4 punts, seguint els criteris següents:

a. Es valoraran tots els cursos i  altres formacions reglades i  no reglades per  0,08 punts per  hora de
formació acreditada.
b. Certificats de cursos i altres formacions reglades i no reglades on s’especifiquin les hores de formació.
c. Es valorarà tenir un nivell de català superior a l’exigit. S’atorgaran 0,25 punts per nivell.
d. Es valorarà tenir l’ACTIC a raó de 0,50 punts per cada nivell.

8.4.3. Altres mèrits.

Es valorarà amb 0,50 punts haver superat un concurs-oposició de la categoria convocada a l’Ajuntament de
la Seu d’Urgell sense haver obtingut plaça en propietat.

Novena. Llista de persones aprovades i presentació de documents
9.1. La puntuació definitiva del procés selectiu serà el resultat de la puntuació obtinguda en la valoració dels
mèrits.

9.2. En cas d’empat, l’ordre de les persones aspirants s’establirà seguint els següents criteris:

1. Segons l’experiència total acreditada:
a. Major experiència a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i a la plaça convocada.
b. Major experiència a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i en altres llocs de treball del mateix grup que el de
la plaça convocada.
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c. Major experiència en altres entitats locals i a la plaça convocada.
2. Major  nombre  de  dies  d’experiència  professional  en  la  plaça  convocada  o  equivalent,  prestats  a
l’Ajuntament de la Seu d’Urgell o en qualsevol ens públic integrat d’aquest.
3. La persona aspirant de major edat.

9.3.  Un  cop  finalitzada  la  qualificació  de  les  persones  aspirants  es  publicarà  la  relació  de  persones
aprovades per ordre de puntuació final.

9.4. L’aspirant que resulti seleccionat haurà de presentar davant de la Secretaria General de l’Ajuntament,
dins del termini de 20 dies naturals des de que es faci pública la proposta d’aspirant a la plaça objecte
d’aquesta  convocatòria  i  abans  del  seu  nomenament  com  a  funcionari  de  carrera,  el  certificat  mèdic
acreditatiu de complir  les condicions  físiques  o psíquiques  específiques  per  a l’exercici  de les funcions
pròpies del lloc de treball al que es fa referència així com original o còpia compulsada de tots els documents
requerits a la base cinquena d’aquesta convocatòria.

9.5.  Si  l’aspirant  seleccionat  no pren possessió o no aporta  la  referida documentació durant  el  termini
previst, es procedirà al nomenament del següent aspirant de la llista de puntuacions finals, respecte el qual
serà aplicable el mateix termini que a l’anterior; i així successivament per ordre de prelació d’acord amb les
puntuacions finals.

Desena. Període de pràctiques
10.1. Formarà part del procés selectiu la superació d’un període de pràctiques amb caràcter eliminatori, que
tindrà una durada de tres mesos.

10.2.  A la  finalització  del  període  de  pràctiques  s’emetrà  informe  d’avaluació  per  part  de  la  persona
responsable de fer el seguiment de la persona nomenada. La qualificació d’aquest període serà apte o no
apte. En cas dels aspirants declarats no aptes per resolució motivada de l’Alcaldia amb tràmit d’audiència
previ, perdran en conseqüència tots els drets al nomenament.

10.3. El període de pràctiques es suprimirà en el cas que la persona aspirant hagi ocupat durant un termini
superior  als  tres  mesos  com  a  període  de  pràctiques  una  plaça  equivalent  a  la  de  l’objecte  de  la
convocatòria i a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.

10.4. Durant el període de pràctiques el personal haurà d’assistir als cursos de formació que l’Ajuntament
pugui organitzar.

10.5. Els aspirants que hagin superat aquest període seran nomenats funcionaris de carrera. Els que no
l’hagin superat perdran tots els drets al nomenament.

Onzena. Creació i funcionament de la borsa de treball
11.1. Borsa de treball genèrica tindrà el funcionament que es descriu a continuació:

Les persones aspirants a les vacants convocades i que no obtinguin plaça passaran a formar part d’una
borsa de treball  de caràcter  extraordinari  per  ordre de puntuació.  Aquesta borsa funcionarà dins de la
jerarquia de borses i serà la que prevalgui per sobre del a resta de borses existents.

En cas d’empat entre els aspirants que s’incorporaran a la borsa, l’ordre s’establirà seguint els criteris de
desempat establerts en la base 9.2 de les presents bases.

11.2. Borsa de treball específica:
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La finalitat d’aquesta borsa és excepcional, atenent l’esperit de la Llei 20/2021. Així, l’objecte de la borsa és
proveir aquelles places que han estat cobertes inicialment en propietat i respecte de les quals l’aspirant
seleccionat durant el  període de prova o mentre duri el  pla d’estabilització passi  a una situació que no
impliqui reserva de plaça. En aquest cas, l’Ajuntament podrà recórrer a la borsa de funcionaris de carrera
per tal de proveir la plaça que es generi com a conseqüència de la plaça que hagi tornat a quedar vacant.

La borsa de treball creada a partir d’aquest procés selectiu serà vigent fins al dia 31 d’octubre de 2024.

Les persones aspirants que passin a formar part de la borsa de treball podran ser cridades per l’Ajuntament
d’acord amb l’ordre rigorós de qualificació per al seu nomenament d’acord amb allò disposat a l’article 10 del
TREBEP, sempre i quan es trobin disponibles i reuneixin la resta de requisits en la data prevista per a l’inici
de la interinitat, i procedeixi legalment conforme a la normativa vigent del moment.

11.3. La pertinència a la borsa de treball  no implica, per si mateixa, cap mena de dret al nomenament.
Únicament es garanteix que quan l’Ajuntament consideri necessària la cobertura urgent d’una plaça s’apliqui
el procediment establert en aquestes bases.

11.4 L’Ajuntament intentarà comunicar-se un màxim de tres vegades amb la persona aspirant mitjançant
mitjans telemàtics: trucada telefònica, videotrucada, correu electrònic, SMS, etc. Entre cada intent hauran de
passar com a mínim 3 hores.

Si la persona no respongués en un termini màxim de tres dies hàbils, aquesta passaria a ocupar el darrer
lloc de la borsa de treball i l’Ajuntament iniciaria les comunicacions amb el o la següent aspirant de la borsa.
Tots els intents de comunicació per part de l’Ajuntament quedaran registrats a l’expedient pertinent.

11.5. Si la persona cridada respongués a la comunicació iniciada per l’Ajuntament, aquest li atorgaria un
període màxim de dos dies hàbils per manifestar la seva conformitat o renúncia al nomenament.

11.6. La permanència de les persones a aquesta borsa resta supeditada a la disponibilitat per cobrir les
vacants que es presentin. S’exceptuen d’aquest supòsit les renúncies per causa justificada. Es consideren
causes justificades aquelles sobrevingudes i no voluntàries com malalties, part o compliment d’un deure
inexcusable  de  caràcter  públic  o  personal,  entre  d’altres.  Aquestes  situacions  s’hauran  de  justificar
documentalment.

11.7. Les persones que acumulin dues renúncies corresponents a dues ofertes de treball per alguna causa
diferent a les citades anteriorment, o siguin sancionades per la incoació d’un procediment disciplinari, seran
eliminades de la borsa.

11.8. Si el responsable del servei on s’adscrigui la persona integrant de la borsa prèviament nomenada emet
un informe negatiu, relatiu a la manca de capacitat manifestada per un rendiment insuficient que impedeixi
realitzar amb eficàcia les funcions atribuïdes al lloc de treball, en donarà trasllat a Recursos Humans, i
s’articularà  el  procediment  contradictori  corresponent,  el  qual  podrà comportar  l’expulsió  de la  persona
aspirant de la borsa, tot informant, si s’escau, la representació del personal.

Dotzena. Incompatibilitats
12.1. Serà aplicable a les persones proposades el règim d’incompatibilitat al sector públic, en compliment
dels quals en el moment del nomenament, hauran d’aportar una declaració de les activitats que realitza,
sol·licitant la compatibilitat en el seu cas, o exercir l’opció prevista a l’article 337 del Decret 214/90, de 30 de
juliol,  pel  qual  s’aprova el  Reglament  de Personal  al  servei  de les entitats  locals, així  com la resta de
disposicions aplicables.
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12.2.  Pel  que  fa  a  la  determinació  i  adscripció  al  lloc  de  treball,  règim d’horari  i  jornada,  la  persona
nomenada s’atindrà als acords i resolucions que adoptin els òrgans corresponents de l’Ajuntament.

Tretzena. Incidències i recursos
13.1. Contra la convocatòria i les presents bases, que exhaureixen la via administrativa, es podrà interposar
per part de les persones interessades recurs potestatiu de reposició en el termini d’un mes davant el mateix
òrgan que les hagi aprovat, d’acord amb l’article 123 de la Llei  39/2015, d’1 d’octubre, de procediment
administratiu  comú  de  les  administracions  públiques.  En  cas  de  no  interposar  el  recurs  potestatiu  de
reposició es podrà interposar directament recurs contenciós administratiu, segons l’article abans esmentat i
el 45 i següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa,
davant el Jutjat contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la publicació
al Butlletí Oficial de la Província de Lleida.

13.2. Els actes qualificats del tribunal qualificador podran ser recorreguts en alçada davant la presidència de
la corporació o de l’autoritat en qui hagi delegat en el termini d’un mes des que s’hagin publicat.

13.3. Els actes de tràmit del tribunal qualificador no podran ser objecte de recurs, sense perjudici que es
puguin interposar reclamacions quan es tracti d’esmenar possibles errors materials en la confecció de la
llista d’aprovats, errors en la transcripció de publicacions, errors aritmètics en les qualificacions o errors
observables a simple vista. Aquests errors també podran ser corregits d’ofici pel tribunal.

13.4. El Tribunal està facultat per resoldre els dubtes o discrepàncies que sorgeixin referents a aquestes
bases i al desenvolupament del procés selectiu, i per prendre els acords necessaris pel seu bon ordre i
desenvolupament.

13.5. En allò no previst en aquestes bases serà d’aplicació el que disposen la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim
local que va ser aprovat per Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, el Reial Decret Legislatiu 5/2015,
de 30 d’octubre, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, el Text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya que va ser aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril,  el  Reglament  de  personal  al  servei  de  les  entitats  locals  que  va  ser  aprovat  per  decret  de  la
Generalitat  de  Catalunya  214/1990,  de  30  de  juliol,  la  Llei  39/2015,  de  1  d’octubre,  de  procediment
administratiu comú de les Administracions Públiques, i la resta de les disposicions vigents en la matèria.

Catorzena. Clàusula de protecció de dades de caràcter general
14.1. L’Ajuntament de la Seu d’Urgell  tractarà les dades personals de les persones sol·licitants i  de les
persones seleccionades en aquest  procés selectiu,  amb la finalitat  de gestionar  la seva sol·licitud i  les
actuacions objecte d’aquesta convocatòria, i es sotmet a les obligacions previstes en el Reglament europeu
2016/679, de 27 d’abril, General de Protecció de Dades (RGPD) i la seva adaptació a l’ordenament jurídic
espanyol a través de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia
dels drets digitals, i la resta de normativa complementària. En concret es preveu el tractament de dades de
contacte i acadèmics de les persones que participen en l’execució i seguiment dels objectius establerts en
aquestes bases.

14.2. L’Ajuntament de la Seu d’Urgell realitzarà les tasques necessàries perquè s’acompleixin els principis i
deures establerts en la normativa vigent  sobre la matèria, per garantir  que no hi  ha risc per als drets i
llibertats dels sol·licitants i dels seleccionats. Aquestes actuacions han d’incloure especialment la garantia de
transparència, en compliment dels articles 13 i 14 del RGPD, amb la informació detallada per la corporació.
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14.3.  Per  a  qualsevol  consulta  o  queixa  relacionades  amb  el  tractament  de  les  dades  personals,  els
sol·licitants  tenen el  dret de contactar  amb el  delegat de protecció de dades a través de la bústia que
l’Ajuntament de la Seu d’Urgell posa a la seva disposició: dpd@aj-laseu.cat

14.4. Les dades que les persones seleccionades han facilitat, un cop finalitzat el motiu que n’ha originat la
recollida, es conserven seguint les instruccions de gestió documental i d’arxiu de l’Ajuntament. Les dades
que les persones sol·licitants han facilitat es conserven durant un màxim de 3 anys a partir de la presentació
de la sol·licitud.

14.5.  Les persones aspirants  i  les persones seleccionades poden exercir  els  drets d’accés, rectificació,
supressió, limitació, portabilitat o oposició al tractament de les seves dades, en els termes previstos a la
legislació vigent, a través de la seu electrònica de l’Ajuntament.

14.6. Les persones seleccionades tenen l’obligació de respectar la confidencialitat de tota la informació i les
dades de caràcter personal que, per qualsevol mitjà, els arribin com a conseqüència de la seva estada a
l’Ajuntament, i no desvelar-les ni reproduir-les de cap manera a fora de l’Ajuntament. Les dades esmentades
poden referir-se tant a empleats públics, com a usuaris o ciutadans i, en general, a totes aquelles terceres
persones que de forma directa o indirecta es posin en contacte amb l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.

14.7. Les persones seleccionades tenen l’obligació de complir amb les polítiques de seguretat, protecció de
dades i ús dels sistemes d’informació vigents a l’Ajuntament, així com qualsevol instrucció que, en aquest
sentit, se’ls faciliti. A més, han de respectar la confidencialitat de qualsevol fet que hagin observat o que el
personal de l’Ajuntament els hagi fet arribar en relació amb el servei o el personal esmentat.

ANNEX
Fitxa d’autoavaluació de mèrits (l’autobaremació té la consideració de declaració responsable. La falsedat
en les dades d’autobaremació determina l’exclusió del procés i la consideració de no haver-hi participat, a
més de les actuacions legals que derivin de la falsedat en les dades) *

1. Dades personals

Nom i cognoms DNI

2. Dades de la plaça objecte de la convocatòria

Identificació de la plaça

Denominació: Auxiliar de vigilància de la via pública

Escala: Administració Especial

Subescala: Oficis

Grup: E

Administració Local 413



  Número 245

Butlletí Oficial de la Província de Lleida Divendres, 23 de desembre de 2022

Naturalesa: Funcionarial

3. Experiència professional

NÚM. DE MESOS

Mesos  de  servei  o  de  treball  prestat  en  la  plaça  objecte  de  la
convocatòria o equivalent, com a funcionari interí, laboral temporal, o en
adscripcions o assignacions temporals a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell
i/o a qualsevol ens públic que en depèn.

Mesos de servei o de treball prestat en altres llocs de treball en el mateix
grup  o  subgrup  de  classificació,  però  no  en  l’exercici  de  funcions
anàlogues, com a funcionari interí, laboral temporal, o en adscripcions o
assignacions temporals a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i/o a qualsevol
ens públic que en depèn.

Mesos  de  servei  o  de  treball  prestat  en  la  realització  de  tasques
anàlogues a les de la plaça convocada, com a funcionari interí o laboral
temporal,  en  qualsevol  altra  administració  local  o  en  organismes  o
societats que depenguin d’aquesta.

4. Formació

Formació reglada i no reglada
NOM DE L’ACCIÓ FORMATIVA HORES ORGANISME FORMADOR (CAL INDICAR EL

RÈGIM JURÍDIC DE L’ORGANISME)
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Coneixements de català Sí / No

Certificat de nivell superior de català 

Formació ACTIC Sí / No

Nivell 1 – Certificat bàsic ACTIC

Nivell 2 – Certificat mitjà ACTIC

Nivell 3 – Certificat avançat ACTIC

5. Altres mèrits

Sí / No

Ha superat un procés selectiu de concurs-oposició per a l’accés a una
plaça de la categoria de la plaça objecte de al convocatòria sense haver
obtingut plaça en propietat?

Bases reguladores del procés selectiu d’una plaça de caporal de la policia local, mitjançant el sistema de
concurs, corresponents a l’oferta pública d’estabilització de l’ocupació temporal de l’ajuntament de la Seu
d’Urgell.

Primera. Objecte i justificació

L’objecte  d’aquestes  bases  és  regular  la  selecció,  mitjançant  convocatòria pública i  amb el  sistema de
concurs de mèrits, d’una plaça de caporal de la Policia Local, classificades a la plantilla de personal de
l’Ajuntament de La Seu d’Urgell  a l’escala d’Administració Especial,  subescala serveis especials, classe
policia local, subgrup C2, en règim funcionarial.

Aquesta plaça es troba subjecta al procés excepcional d’estabilització regulat per la Llei 20/2021, de 28 de
desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat i resten regides per les presents bases,
corresponents a l’oferta d’estabilització de l’ocupació temporal de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, aprovades
per l’Alcaldia núm. 368/2022 en data 24.05.2022, publicades al  BOP de Lleida en data 30.05.2022 i  al
DOGC en data 27.05.2022.

Segona. Normativa aplicable
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L’Acord de condicions generals que regeix aquesta convocatòria va ser aprovat per la Junta de Govern
Local del dia 07.11.2022 i publicat al BOP el dia 15.11.2022

Aquesta convocatòria es regeix per allò disposat a la normativa vigent en matèria de Funció Pública. En
concret, al Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de l’Estatut bàsic
de l’empleat públic, al Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei
de les entitats locals, al 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, a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local
i al Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del coneixement del català i l’aranès en els processos
de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya.

Tercera. Principis rectors
L’Ajuntament  de La Seu d’Urgell  garanteix que tots  els  processos  de selecció es regiran pels  principis
constitucionals d’igualtat, mèrit i capacitat, així com els de:

a) Publicitat i convocatòria de les bases.
b) Transparència.
c) Imparcialitat i professionalitat dels membres del tribunal.
d) Independència i discrecionalitat tècnica en l’actuació del tribunal.
e) Adequació entre el contingut dels processos selectius i les funcions o tasques a desenvolupar.
f) Agilitat, sense perjudici de l’objectivitat, en els processos de selecció.

Quarta. Característiques de la plaça
Les característiques de la plaça objecte de la convocatòria són les següents:

 Nombre de places: 1.
 Codi convocatòries: S.100.02
 Règim: funcionari de carrera.
 Denominació: Caporal de la Policia Municipal
 Escala: Administració Especial.
 Subescala: serveis especials.
 Classe: Policia Local
 Grup: C2.
 Jornada: completa
 Funcions generals:
- Realitzar les funcions especificades a la legislació vigent sobre Policia Local
- Exercir la supervisió, control i coordinació de les funcions del grup d’agents de la policia local que li
siguin assignats, d’acord amb les instruccions rebudes pel seu superior jeràrquic;
- Instrucció de denúncies d’atestats així com aquelles altres tasques que se li atribueixin d’acord amb la
legislació aplicable a les Policies Locals;
- Distribuir les actuacions a realitzar per l’equip d’agents assignats sota el comandament del superior
jeràrquic.
- Organitzar i supervisar l’equip d’agents assignats al seu torn
- Informar al cap corresponent sobre el desenvolupament de les accions realitzades
- Dirigir els agents assignats al torn corresponent en absència del cap corresponent
- Determinar les preferències dels serveis a realitzar d’acord amb la urgència del requeriment.
- Elaborar comunicats sobre els desperfectes causats al mobiliari i edificis urbans
- Dur a terme diligències de prevenció i actuacions destinades a evitar la comissió d’actes delictius, en
quin cas s’han de comunicar les actuacions dutes a terme les forces o els cossos de seguretat competents
- Instruir  atestats  per  accidents  de  circulació  esdevinguts  dins  del  nucli  urbà,  en  quin  cas  han  de
comunicar les actuacions dutes a terme a les forces o els cossos de seguretat competents
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- Realitzar  les  funcions  pròpies  de  la  Policia  administrativa,  en  el  compliment  dels  reglaments  i
ordenances administratives i de protecció civil
- Prestar auxili en accidents, catàstrofes i calamitats públiques, participant, d’acord amb el que proposen
les lleis, en l’execució de plans de protecció civil.
- Elaborar informes sobre propostes de millora en l’ordenació i regulació del trànsit.
- Assistir i informar als ciutadans quan així ho requereixin
- Dur a terme les actuacions destinades a garantir la seguretat viària del municipi
- Controlar el manteniment de l’ordre públic en actes, manifestacions i concentracions humanes.
- Col·laborar i coordinar-se amb altres cossos de seguretat, en aquells casos en que es requereixi una
actuació conjunta.
- Realitzar les funcions d’ordenació del trànsit en les vies públiques: vigilar, denunciar i sancionar les
infraccions, d’acord amb el que estableixin les normes de circulació.
- Cooperar en la resolució dels conflictes privats quan siguin requerits a fer-ho.
- 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
- I, en general qualsevol altra funció de caràcter similar que li sigui atribuïda.

Les  funcions  no són determinants  i  excloents,  per  la qual  cosa es  considera qualsevol  altra funció de
caràcter similar que li sigui atribuïda.

Cinquena. Requisits dels aspirants
Per poder prendre part en el procés les persones aspirants hauran de complir, en la data de finalització del
termini  de  presentació  de  sol·licituds,  i  durant  el  desenvolupament  del  procés  selectiu,  els  següents
requisits:

a) Tenir la nacionalitat espanyola o trobar-se en algun dels supòsits previstos a l’article 57 del TREBEP.
b) Tenir la capacitat funcional per al desenvolupament de les funcions corresponents.
c) Haver complert els 18 anys i no excedir l’edat màxima de jubilació o la que s’estableixi a les bases
específiques de la convocatòria, si fos el cas, d’acord amb la normativa específica d’aplicació.
d) No haver estat condemnat per cap delicte. No estar inhabilitat per a l’exercici de les funcions públiques
ni estar separat mitjançant expedient disciplinari del  servei  de cap administració pública. Serà aplicable,
tanmateix,  el  benefici  de  la  rehabilitació,  sempre  que  l’aspirant  ho  acrediti  mitjançant  el  corresponent
document oficial.
En el  cas de pertànyer a un altre estat, no trobar-se inhabilitats o en situació equivalent ni  haver estat
sotmesos a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu estat i en els mateixos termes, l’accés
a l’ocupació pública.
e) Estar en possessió del títol d’Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent, o estar en condició
d’obtenir-lo en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds de participació.
En  el  cas  de  titulacions  expedides  a  l’estranger,  cal  aportar  l’homologació  corresponent  del  Ministeri
d’Educació, Cultura i Esports.
Si el títol procedeix d’un estat membre de la Unió Europea, s’ha de presentar el certificat acreditatiu del
reconeixement o d l’homologació del títol equivalent, de conformitat amb la Directiva 89/48/CEE, de 21 de
desembre de 1988, el Reial Decret 1837/2008 i altres normes de transposició i desplegament.
f) No tenir la condició de personal funcionari de carrera en el mateix cos, escala o especialitat, en la
mateixa escala, subescala, classe o categoria de l’administració a que s’opta.
g) Acreditar coneixements de català equivalents al nivell B2 del marc europeu comú de referència (MECR)
segons estableix el Decret 161/2002, d’11 de juny.
Els aspirants que no acreditin estar en possessió del certificat de coneixements de llengua catalana del
nivell de suficiència de català B2 de la Secretaria de Política Lingüística o equivalent hauran de realitzar una
prova de coneixements amb contingut anàleg.
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Sempre que sigui possible, la prova la farà una persona tècnica del Consorci de Normalització Lingüística.
Aquesta persona assistirà al tribunal amb veu i sense vot. Aquesta té caràcter obligatori i eliminatori i es
qualificarà d’apte o no apte. Les persones aspirants que no superin la prova de català quedaran exclosos de
la convocatòria.
Quedaran exemptes de fer la prova aquelles persones candidates que, en algun procés de selecció per a
l’accés a la condició de personal funcionari o laboral, en qualsevol Administració o entitat del sector públic
institucional, ja hagin superat una prova de coneixements de català de nivell equivalent o superior.
h) Acreditar coneixements superiors de castellà tant en l’expressió oral com en l’escrita.
Les  persones  aspirants  admeses  en  el  procés  selectiu  que  no  tinguin  la  nacionalitat  espanyola  han
d’acreditar uns coneixements superiors de la llengua castellana.
L’aspirant que no pugui acreditar documentalment que posseeix el nivell requerit s’haurà de sotmetre a les
proves de coneixements de castellà previstes a les presents bases. Quedaran exemptes de la realització de
l’exercici de llengua castellana les persones aspirants que n’acreditin el coneixement superior mitjançant
alguna de les tres opcions següents:
- Haver cursat la primària, la secundaria i el batxillerat, si s’escau, a Espanya.
- Diploma d’espanyol  d’acord amb el  RDL 1137/2002, de 31 d’octubre,  o equivalent,  o certificat  que
acrediti haver superat totes les proves requerides per a l’obtenció del mateix.
- Certificat d’aptitud en espanyol per a persones estrangeres expedit per escoles oficials d’idiomes.
i) No patir cap malaltia ni cap limitació física o psíquica que impedeixi el desenvolupament normal de les
funcions corresponents a la plaça convocada
j) Estar en possessió dels permisos de conducció A2 i B
k) Compromís de portar armes, que es prendrà mitjançant declaració jurada o promesa
l) Complir les condicions exigides per exercir les funcions que els puguin ser encomanades, d’acord amb
el que determina la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals de Catalunya i les disposicions vigents
m) Tenir la condició d’agent de l’Escala Bàsica dels Cossos de Policia Local com a funcionari de carrera de
l’Ajuntament de La Seu d’Urgell per tal de poder accedir a la categoria de caporal d’acord amb l’article 30 de
la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals.

Sisena. Presentació de sol·licituds i llista d’admesos i exclosos
6.1. Les persones interessades en prendre part en el procediment hauran de presentar una instància en la
qual hauran de fer constar que coneixen i accepten aquestes bases i reconeixen totes i cadascuna de les
condicions exigides.

Les  instàncies  hauran  de  presentar-se  per  la  seu  electrònica  de  l’Ajuntament  de  la  Seu  d’Urgell
(www.laseu.cat) i es podran presentar únicament de forma telemàtica a la seu electrònica de l’Ajuntament.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals, per aquesta convocatòria els terminis seran
del dia 21.10.2023 al 9.11.2023, ambdós inclosos. L’Ajuntament no acceptarà instàncies presentades abans
de la data d’inici ni després de la data final.

Les bases i la convocatòria es publicaran íntegrament en el BOP i DOGC. Els restants i successius anuncis
d’aquesta convocatòria es faran públics únicament en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.

6.2. A la instància s’adjuntarà:

a. Fotocòpia  del  Document  Nacional  d’Identitat  o  del  document  equivalent  dels  altres  països,  o  el
consentiment de la persona aspirant per tal que l’Ajuntament pugui comprovar que les dades que la persona
manifesta s’ajusten a la realitat.
b. Fotocòpia de la titulació d’accés requerida.
c. Currículum vitae en el qual s’incloguin les dades personals i de contacte.
d. Fotocòpia del document acreditatiu dels coneixements de nivell de català.
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e. Fotocòpia del document acreditatiu dels coneixements de nivell de castellà.
f. Llistat ordenat de mèrits a tenir en compte a la fase de concurs, així com altres mèrits i circumstàncies
al·legades que hagin de ser valorades.
g. Fotocòpia dels certificats i títols acreditatius dels mèrits al·legats, tant personals com professionals.
h. Declaració responsable de complir totes i cadascuna de les condicions exigides en les bases d’aquesta
convocatòria,  sempre  referides  a  la  data  en  què  expira  el  termini  assenyalat  per  a  la  presentació
d’instàncies.
i. Permís de conduir A2 i B

6.3. Tota la documentació haurà de ser presentada de forma telemàtica. L’Ajuntament podrà requerir la
documentació original en cas de dubte per tal de garantir-ne la veracitat. En cas que es detecti falsedat en el
document la persona quedarà automàticament suspesa del procés.

6.4. Es computaran com a situacions assimilades al servei actiu, als efectes del còmput de serveis prestats,
els següents:

a. Les persones que hagin gaudit d’una excedència per cura de familiars d’acord amb l’article 89.4 del
TREBEP.
b. Les persones que hagin gaudit d’una excedència per raó de violència de gènere d’acord amb l’article
89.5 del TREBEP.
c. Les persones declarades en serveis especials d’acord amb l’article 87 del TREBEP.
d. El personal laboral declarat en excedència forçosa d’acord amb l’article 46.1 del TRET.

6.5. Amb la presentació de la sol·licitud, les persones aspirants:

a. Donen el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per
prendre part en aquesta convocatòria i per a la tramitació del procés selectiu, que seran incorporades al
fitxer de Recursos Humans, d’acord amb la normativa vigent.
b. Donen  el  seu  consentiment  a  rebre  per  via  electrònica  les  comunicacions  que  puguin  derivar-se
d’aquest procés.

6.6. Els aspirants, en el moment de la presentació de la instància per participar en el procés selectiu, hauran
de presentar en format digital, la fitxa d’autoavaluació amb els mèrits aportats així com la documentació
acreditativa corresponent. Només s’han de fer constar els mèrits obtinguts fins a l’últim dia del període de
presentació d’instàncies.

6.7. El currículum vitae i la vida laboral no substitueixen les funcions de la fitxa d’autoavaluació aportada a
l’Annex de les presents bases.

6.8.  Els  certificats  o  titulacions  hauran  d’acreditar  que  s’han  obtingut  com  a  molt  tard  en  la  data  de
presentació de sol·licituds.

6.9.  Les  persones  en  situació  de  discapacitat  seran  admeses  al  procés  de  selecció  sense  necessitat
d’acreditar  les  seves  condicions  psíquiques,  físiques  i  sensorials  abans  del  seu  començament,  sens
perjudici  que,  superat  el  procés  selectiu,  en  presentar  la  documentació  per  ser  nomenades,  hauran
d’acreditar, igual que la resta d’aspirants, la seva capacitat per desenvolupar les funcions i tasques dels llocs
que es convoquen.

Els aspirants amb discapacitat podran demanar en la sol·licitud de participació, l’adaptació o l’adequació de
temps i mitjans materials per a la realització de les proves i dels exercicis previstos en la convocatòria i el
motiu d’aquestes. Als efectes d’aquestes adaptacions es considerarà el que estableix l’article 7 del Decret
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66/1999, de 9 de març, sobre l’accés a la funció pública de les persones amb discapacitat i dels equips de
valoració multiprofessional.

Els  aspirants  en  situació  de  discapacitat  que  sol·licitin  adaptacions,  hauran  de  presentar  un  dictamen
vinculant expedit per l’equip multiprofessional competent que determinarà, si fos el cas, l’adaptació del lloc o
llocs de treball sempre que aquesta no impliqui una modificació exorbitant en el context de l’organització o
sigui incompatible amb el desenvolupament de les funcions i tasques del lloc o llocs que es convoca.

6.10. Un cop finalitzat el termini de presentació d’instàncies la Junta de Govern Local aprovarà, la llista
provisional de les persones aspirants admeses i excloses al procés selectiu, amb expressió de la causa
d’exclusió.  En  la  mateixa  resolució  s’indicarà  la  composició  del  tribunal  i  el  lloc,  la  data  i  l’hora  del
començament de les proves de coneixement d’idiomes, si s’escau.

6.11. Aquesta llista provisional es publicarà a l’e-tauler de l’Ajuntament. Malgrat això, en aplicació del que
preveu el segon paràgraf de l’art. 78 del Reglament del personal al servei de les entitats locals, es podrà
substituir aquesta publicació per una notificació a tots els interessats.

6.12. Un cop publicada la llista provisional es concedirà un termini de 5 dies hàbils per a la presentació
d’esmenes i reclamacions, per esmenar el defecte o adjuntar el document que sigui preceptiu. Si en aquest
termini no hi hagués reclamacions, al·legacions o esmenes la llista passaria a ser definitiva i es publicarà a
l’e-tauler de l’Ajuntament.

Setena. Tribunal qualificador
7.1. El tribunal qualificador s’ajustarà al que disposa l’article 60 del TREBEP i al Reglament de Personal al
servei de les entitats locals, aprovats pel Decret 214/1990. La seva composició serà estricament tècnica,
ajustada als principis d’imparcialitat i professionalitat, seguint en la mesura del possible els criteris de paritat
entre dones i homes.

7.2. El tribunal qualificador estarà constituït de la següent manera:

- President: un funcionari de carrera i/o personal laboral fix, personal de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.
- Un vocal tècnic: funcionaris de carrera i/o personal laboral fix que podran ser o no personal del mateix
Ajuntament i que compliran en tot moment amb els requisits de professionalitat i imparcialitat.
- Dos vocals professionals idonis a proposta del  Departament d’interior, entre els quals hi haurà una
persona funcionària de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya i una persona de la Direcció General de
Seguretat Ciutadana.
- Secretari: un funcionari o personal laboral fix de l’Ajuntament, amb veu però sense vot.

7.3. El tribunal no podrà constituir-se sense l’assistència d’almenys tres membres amb veu i vot, titulars o
suplents, ni podrà actuar sense la presència, com a mínim, del President i del Secretari. El Tribunal podrà
optar per reunir-se telemàticament sempre que es compleixin els requisits indicats a la base setena.

7.4.  El  tribunal pot  disposar la incorporació a les seves tasques d’assessors especialistes, els quals es
limitaran a l’exercici de les seves especialitats tècniques en base a les quals col·laboraran exclusivament
amb el tribunal. La seva funció se circumscriu a l’assessorament tècnic especialitzat, actuant amb veu però
sense vot. Els assessors hauran de guardar sigil i confidencialitat sobre les dades i assumptes sobre els
quals tinguin coneixement a conseqüència de la seva tasca assessora al tribunal.

7.5. L’abstenció i recusació dels i de les membres del tribunal s’ha d’ajustar al que preveuen els articles 23 i
24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
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7.6.  El  tribunal  està  facultat  per  resoldre  els  dubtes  o  les  discrepàncies  que  s’originin  durant  el
desenvolupament del procés de selecció.

7.7. En cas d’empat, el vot del President serà de qualitat.

7.8.  El  tribunal  ordenarà  a  les  persones  aspirants  d’acord  amb  la  puntuació  declarada  en  la  fitxa
d’autoavaluació.

7.9. Una vegada es disposi d’aquest llistat ordenat, el tribunal comprovarà les puntuacions de les persones
aspirants.  La  comprovació  es  realitzarà  respecte  dels  documents  aportats  i  esmentats  a  la  fitxa
d’autoavaluació i/o les dades aportades pel  Servei  de Recursos Humans de l’Ajuntament  respecte dels
serveis prestats en aquesta administració. En cas d’empat es verificarà la informació per poder desfer-los en
funció dels criteris fixats a la base 9.2 de les presents bases.

7.10. El tribunal podrà exigir que els aspirants mostrin els documents originals. En aquest cas, els aspirants
hauran d’aportar-los a l’Ajuntament  en el  termini  màxim de 5 dies des del  requeriment  que es  faci  als
aspirants.

7.11. El tribunal podrà decidir no comprovar la puntuació dels aspirants que, segons la puntuació que han fet
constar a la fitxa d’autoavaluació, no tenen opcions de poder ser seleccionats.

7.12. Una vegada realitzada la comprovació, el tribunal fixarà la llista provisional de puntuacions, ordenant
de major a menor les sol·licituds i indicant el resultat d’aplicar els criteris de desempat, quan hagi estat
necessari. En aquest llistat, les persones aspirants amb puntuació idèntica sortiran al mateix lloc.

7.13. El llistat es publicarà a l’e-Tauler de la seu electrònica de l’Ajuntament i no es farà cap notificació
personal als aspirants.

7.14. Les persones aspirants podran formular al·legacions en un termini de 5 dies hàbils a comptar des del
dia següent a la data de publicació de la llista i aportar els documents justificatius dels mèrits que s’hagin fet
constar  a la fitxa d’autoavaluació.  No podran incloure nous mèrits que no s’hagin fet  constar  a la fitxa
d’autoavaluació.

7.15.  El  tribunal  analitzarà  les  al·legacions,  les  resoldrà  justificadament,  fixarà  el  llistat  definitiu  de
puntuacions i farà la proposta de nomenament o contractació a l’òrgan competent. L’acta es publicarà a
l’e-Tauler de la seu electrònica de l’Ajuntament.

Vuitena. Procés selectiu
8.1. La forma de selecció serà la de concurs de mèrits, que es regirà segons els criteris generals establerts
a  l’acord  sobre  els  processos  d’estabilització  de  l’Ajuntament  de  la  Seu  d’Urgell  i  allò  disposat  a  les
Disposicions  Addicionals  6ª  i  8ª  de la  Llei  20/2021, de 28 de desembre,  de mesures  urgents  per  a  la
reducció de la temporalitat en l’ocupació pública.

8.2. Les persones aspirants que no acreditin un coneixement de català i castellà segons allò disposat a la
base 5ª hauran de realitzar les proves de coneixements de llengües que es detallen a continuació:

a. Prova de coneixements de català.
S’ajustarà a les disposicions del  Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del  coneixement del
català  i  l’aranès  en  els  processos  de  selecció  de  personal  i  de  provisió  de  llocs  de  treball  de  les
administracions públiques de Catalunya.
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La prova de llengua catalana es qualificarà com a apte o no apte, essent, per tant, de caràcter eliminatori, i
el fet de no superar-la suposarà l’exclusió del procés selectiu.
Les  persones  aspirants  que  estiguin  en  possessió  del  certificat  acreditatiu  corresponent  o  els  seus
equivalents resten exempts de portar a terme aquesta prova.
b. Prova de coneixements de castellà.
Consistirà en la realització d’una prova en què es comprovarà que les persones aspirants posseeixen un
nivell  adient  de comprensió  i  expressió oral  i  escrita  d’aquesta llengua,  en tot  cas  ajustat  al  contingut
funcional del lloc de treball a desenvolupar.
La prova de llengua castellana es qualificarà com a apte o no apte, essent, per tant, de caràcter eliminatori, i
el fet de no superar-la suposarà l’exclusió del procés selectiu.
Les  persones  aspirants  que  estiguin  en  possessió  del  certificat  acreditatiu  corresponent  o  els  seus
equivalents resten exempts de portar a terme aquesta prova.

8.3. L’acreditació i valoració dels mèrits es realitzarà d’acord amb els següents paràmetres:

a. El  límit  temporal  per  valorar  l’experiència  professional  serà  la  data  de  finalització  del  termini  de
presentació de sol·licituds de participació.
b. Només  es  valoraran  els  mèrits  citats  a  la  fitxa  d’autoavaluació  aportada  durant  el  període  de
presentació  d’instàncies  i  que es  pugui  verificar  amb la  documentació  acreditativa  presentada dins  del
mateix termini.
c. L’experiència professional es computa per mesos complets.
d. Els serveis prestats a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell  s’hauran d’acreditar mitjançant el certificat de
serveis prestats. El certificat no s’haurà d’aportar amb la instància i s’incorporarà d’ofici a la documentació
de cada aspirant, si aquest ho fa constar a la fitxa d’autoavaluació.
e. Els serveis prestats a d’altres Administracions públiques s’acreditaran mitjançant certificat de serveis
prestats amb el model de l’Annex I del Reial Decret 1461/82. No s’acceptaran els acreditats amb algun altre
model de certificat.
f. L’acreditació de la formació es realitzarà mitjançant  fotocòpia  dels  corresponents  títols  o certificats
emesos per les institucions formadores corresponents, que hauran d’incloure la identificació de la persona
titular, les hores de durada o crèdits equivalents, la temàtica, la data d’emissió, la indicació sobre si és un
certificat d’aprofitament o assistència, i l’organisme emissor.
g. Els mèrits obtinguts a l’estranger s’han d’acreditar mitjançant certificats traduïts oficialment a qualsevol
de les dues llengües oficials a Catalunya.

8.4. La puntuació del concurs de mèrits serà d’un màxim de 10 punts, que es distribuiran d’acord amb els
criteris següents:

8.4.1. Experiència professional.

L’experiència professional tindrà una valoració màxima de 6 punts, segons es detalla:

a. L’experiència  en  la  plaça  convocada  o  equivalent,  com a  funcionari  interí,  laboral  temporal,  o  en
adscripcions o assignacions temporals a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i/o a qualsevol ens públic que en
depèn es valorarà amb 0,10 punts per cada mes de serveis prestats.
b. L’experiència en altres llocs del mateix grup o subgrup de classificació, però no en la realització de
feines anàlogues, com a funcionari interí, laboral temporal, o en adscripcions o assignacions temporals a
l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i/o a qualsevol ens públic que en depèn es valorarà amb 0,0705 punts per
cada mes de serveis prestats.
c. L’experiència en llocs de treball  realitzant  tasques anàlogues a les de la plaça convocada, com a
funcionari interí  o laboral temporal, en altres administracions locals o en organismes o societats que en
depenguin es valorarà amb 0,033 punts per cada mes de serveis prestats.
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8.4.1.2. Per a valorar l’experiència professional es seguiran els criteris següents:

a. Es comptabilitzarà com a mes un període ininterromput de 30 dies, independentment de la jornada de
treball, i no es tindran en compte les fraccions inferiors excepte quan s’apliquin els criteris de desempat.
b. En aquells casos de reducció de jornada per guarda legal o cura directa d’un familiar fins al segon grau
de consanguinitat o afinitat, aquests períodes es computaran com a jornada sencera, sempre que quedin
acreditats.

8.4.2. Formació.

Els mèrits acadèmics es valoraran amb un màxim de 4 punts, seguint els criteris següents:

a. Titulacions. Es valorarà la formació reglada superior, addicional, del mateix nivell de la que dona accés
al subgrup de la plaça convocada i  relacionada directament amb el  lloc de treball  (per  exemple;  cicles
formatius de grau mitjà, FPI o equivalents) amb 0,05 punts per títol.
b. Es valoraran amb 0,08 punts per hora de formació acreditada:
i. Formacions relacionades amb el lloc de treball a ocupar.
ii. Formacions transversals, com per exemple en igualtat, organització o treball en equip, entre d’altres.
iii. Cursos relacionats amb el lloc de treball i les tasques a desenvolupar, sempre que siguin expedits per
l’administració  pública i/o empreses  privades,  i  sempre que aquests  cursos  hagin  estat  contractats  per
l’Ajuntament de la Seu d’Urgell o una altra administració.
No es valoraran els certificats on no s’especifiquin les hores de formació.
c. Nivell de català superior a l’exigit: s’atorgaran 0,25 punts per nivell.
d. Formació ACTIC: s’atorgaran 0,50 punts per nivell.

8.4.3. Altres mèrits.

Es valorarà amb 0,50 punts haver superat un concurs-oposició de la categoria convocada a l’Ajuntament de
la Seu d’Urgell sense haver obtingut plaça en propietat.

Novena. Llista de persones aprovades i presentació de documents
9.1. La puntuació definitiva del procés selectiu serà el resultat de la puntuació obtinguda en la valoració dels
mèrits.

9.2. En cas d’empat, l’ordre de les persones aspirants s’establirà seguint els següents criteris:

1. Segons l’experiència total acreditada:
a. Major experiència a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i a la plaça convocada.
b. Major experiència a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i en altres llocs de treball del mateix grup que el de
la plaça convocada.
c. Major experiència en altres entitats locals i a la plaça convocada.
2. Major  nombre  de  dies  d’experiència  professional  en  la  plaça  convocada  o  equivalent,  prestats  a
l’Ajuntament de la Seu d’Urgell o en qualsevol ens públic integrat d’aquest.
3. La persona aspirant de major edat.

9.3.  Un  cop  finalitzada  la  qualificació  de  les  persones  aspirants  es  publicarà  la  relació  de  persones
aprovades per ordre de puntuació final.

9.4.  Un  cop  el  tribunal  hagi  publicat  la  llista  ordenada  dels  les  aspirants  amb  les  puntuacions  finals
atorgades a cadascun d’ells, cridarà el primer aspirant del llistat per tal que passi el reconeixement mèdic i la
prova psicotècnica.
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9.5.  La  prova  psicotècnica  tindrà  caràcter  obligatori  i  eliminatori  per  als  aspirants  proposats  i  tindrà
qualificació d’apte o no apte. La no superació de la mateixa comportarà l’exclusió de la persona aspirant.

La prova constarà de dues parts:

a) Primera part: consisteix en la realització de proves psicotècniques objectives, essencialment proves
actitudinals i qüestionaris de personalitat, per tal d’avaluar si el perfil de l’aspirant s’adequa al de Caporal. En
concret, es busca acreditar les habilitats de lideratge, d’influència en el grup i d’altres factors considerats
pertinents  per  al  lloc  de  treball.  Per  a  la  realització  d’aquesta  prova  es  tindran  en compte les  pautes
previstes a la Resolució INT/2403/2015, de 2 d’octubre.
Es farà servir una bateria de tests objectius que compleixin els requisits de validesa i fiabilitat i hagin estat
baremats, estandarditzats i tipificats en una àmplia mostra de població que permeti garantir la confiança en
els resultats obtinguts.
b) Segona part:  consisteix en la realització d’una entrevista personal,  amb l’objectiu de contrastar els
resultats de les proves psicotècniques, avaluar els comportaments que no es poden detectar a partir de les
proves auto-emplenades, per tal d’integrar els elements explorats anteriorment.
Ambdues proves seran realitzades per personal tècnic especialitzat en avaluació de la conducta mitjançant
proves psicomètriques.
A les entrevistes hi serà present, com a mínim un membre del tribunal, juntament amb el tècnic especialitzat
en proves psicotècniques que hagi examinat a les persones aspirants.

9.10. El  Reconeixement mèdic tindrà caràcter  obligatori  i  eliminatori  per als aspirants proposats i  tindrà
qualificació d’apte o no apte. La no superació de la mateixa comportarà l’exclusió de la persona aspirant.

Consistirà en un reconeixement mèdic realitzat per metges col·legiats, per comprovar que no es detecta en
els aspirants l’existència de cap de les exclusions mèdiques establertes a l’Annex 2 de les presents bases.
La prova mèdica es durà a terme en els termes definits a la base 9.4 de les presents bases.

9.11. Els professionals als quals s’encarregui la realització de la prova mèdica entregaran al tribunal un
informe de cada una de les persones aspirants. La qualificació d’aquestes proves serà d’apte o no apte. La
falsedat demostrada en les respostes comportarà l’eliminació de l’aspirant del procés selectiu.

En cas que la persona aspirant no superi el reconeixement mèdic i/o la prova psicotècnica, el tribunal cridarà
la següent persona de la llista per tal que el realitzi.

9.12. L’aspirant que resulti seleccionat haurà de presentar davant de la Secretaria General de l’Ajuntament,
dins del termini de 20 dies naturals des de que es faci pública la proposta d’aspirant a la plaça objecte
d’aquesta  convocatòria  i  abans  del  seu  nomenament  com  a  funcionari  de  carrera,  l’original  o  còpia
compulsada de tots els documents requerits a la base cinquena d’aquesta convocatòria.

9.6.  Si  l’aspirant  seleccionat  no pren possessió o no aporta  la  referida documentació durant  el  termini
previst, es procedirà al nomenament del següent aspirant de la llista de puntuacions finals, respecte el qual
serà aplicable el mateix termini que a l’anterior; i així successivament per ordre de prelació d’acord amb les
puntuacions finals.

Desena. Curs selectiu i període de pràctiques
10.1. Formarà part del procés selectiu la superació del Curs de Caporal de Policia que organitza l’Institut de
Seguretat  Pública  de  Catalunya.  Queden  exemptes  de  fer-lo  les  persones  aspirants  que  aportin  la
certificació d’haver-lo superat amb anterioritat.
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Durant  la  seva  estada  a l’Institut  de Seguretat  Pública  de Catalunya  l’alumnat  resta  sotmès  al  Decret
95/2010,  de  20  de  juliol,  aprova  el  Reglament  de  règim  interior  de  l’Institut  de  Seguretat  Pública  de
Catalunya,  sens  perjudici  de  la  normativa  que  els  sigui  aplicable  pel  que  fa  a  la  seva  vinculació
administrativa.

10.2. La qualificació del Curs de Caporal de Policia serà d’apte o no apte. Els aspirants declarats no aptes
quedaran exclosos del procés selectiu.

10.3. Una vegada superat el Curs, els i les aspirants hauran de superar un període de pràctiques, el qual
formarà part del procés selectiu. Aquest tindrà caràcter obligatori i eliminatori, que tindrà una durada de 12
mesos.

A tal efecte l’Ajuntament designarà un tutor que serà la persona responsable de supervisar el treball de
l’aspirant.  A la  finalització del  període de pràctiques,  el  tutor  elevarà al  tribunal  qualificador  un informe
valorant  si  la persona aspirant  l’ha superat  correctament.  En cas contrari  seran declarats no aptes per
resolució motivada de l’Alcaldia amb tràmit d’audiència previ, i perdran en conseqüència tots els drets al
nomenament.

10.4. El període de pràctiques es suprimirà en el cas que la persona aspirant hagi ocupat durant un termini
superior als 12 mesos com a període de pràctiques una plaça equivalent a la de l’objecte de la convocatòria
i a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.

10.5. Durant el període de pràctiques el personal haurà d’assistir als cursos de formació que l’Ajuntament
pugui organitzar.

10.6. Els aspirants que hagin superat aquest període seran nomenats funcionaris de carrera. Els que no
l’hagin superat perdran tots els drets al nomenament.

Onzena. Creació i funcionament de la borsa de treball
11.1. Borsa de treball genèrica tindrà el funcionament que es descriu a continuació:

Les persones aspirants a les vacants convocades i que no obtinguin plaça passaran a formar part d’una
borsa de treball  de caràcter  extraordinari  per  ordre de puntuació.  Aquesta borsa funcionarà dins de la
jerarquia de borses i serà la que prevalgui per sobre del a resta de borses existents.

En cas d’empat entre els aspirants que s’incorporaran a la borsa, l’ordre s’establirà seguint els criteris de
desempat establerts en la base 9.2 de les presents bases.

11.2. Borsa de treball específica:

La finalitat d’aquesta borsa és excepcional, atenent l’esperit de la Llei 20/2021. Així, l’objecte de la borsa és
proveir aquelles places que han estat cobertes inicialment en propietat i respecte de les quals l’aspirant
seleccionat durant el  període de prova o mentre duri el  pla d’estabilització passi  a una situació que no
impliqui reserva de plaça. En aquest cas, l’Ajuntament podrà recórrer a la borsa de funcionaris de carrera
per tal de proveir la plaça que es generi com a conseqüència de la plaça que hagi tornat a quedar vacant.

La borsa de treball creada a partir d’aquest procés selectiu serà vigent fins al dia 31 d’octubre de 2024.

Les persones aspirants que passin a formar part de la borsa de treball podran ser cridades per l’Ajuntament
d’acord amb l’ordre rigorós de qualificació per al seu nomenament d’acord amb allò disposat a l’article 10 del
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TREBEP, sempre i quan es trobin disponibles i reuneixin la resta de requisits en la data prevista per a l’inici
de la interinitat, i procedeixi legalment conforme a la normativa vigent del moment.

11.3. La pertinència a la borsa de treball  no implica, per si mateixa, cap mena de dret al nomenament.
Únicament es garanteix que quan l’Ajuntament consideri necessària la cobertura urgent d’una plaça s’apliqui
el procediment establert en aquestes bases.

11.4 L’Ajuntament intentarà comunicar-se un màxim de tres vegades amb la persona aspirant mitjançant
mitjans telemàtics: trucada telefònica, videotrucada, correu electrònic, SMS, etc. Entre cada intent hauran de
passar com a mínim 3 hores.

Si la persona no respongués en un termini màxim de tres dies hàbils, aquesta passaria a ocupar el darrer
lloc de la borsa de treball i l’Ajuntament iniciaria les comunicacions amb el o la següent aspirant de la borsa.
Tots els intents de comunicació per part de l’Ajuntament quedaran registrats a l’expedient pertinent.

11.5. Si la persona cridada respongués a la comunicació iniciada per l’Ajuntament, aquest li atorgaria un
període màxim de dos dies hàbils per manifestar la seva conformitat o renúncia al nomenament.

11.6. La permanència de les persones a aquesta borsa resta supeditada a la disponibilitat per cobrir les
vacants que es presentin. S’exceptuen d’aquest supòsit les renúncies per causa justificada. Es consideren
causes justificades aquelles sobrevingudes i no voluntàries com malalties, part o compliment d’un deure
inexcusable  de  caràcter  públic  o  personal,  entre  d’altres.  Aquestes  situacions  s’hauran  de  justificar
documentalment.

11.7. Les persones que acumulin dues renúncies corresponents a dues ofertes de treball per alguna causa
diferent a les citades anteriorment, o siguin sancionades per la incoació d’un procediment disciplinari, seran
eliminades de la borsa.

11.8. Si el responsable del servei on s’adscrigui la persona integrant de la borsa prèviament nomenada emet
un informe negatiu, relatiu a la manca de capacitat manifestada per un rendiment insuficient que impedeixi
realitzar amb eficàcia les funcions atribuïdes al lloc de treball, en donarà trasllat a Recursos Humans, i
s’articularà  el  procediment  contradictori  corresponent,  el  qual  podrà comportar  l’expulsió  de la  persona
aspirant de la borsa, tot informant, si s’escau, la representació del personal.

Dotzena. Incompatibilitats
12.1. Serà aplicable a les persones proposades el règim d’incompatibilitat al sector públic, en compliment
dels quals en el moment del nomenament, hauran d’aportar una declaració de les activitats que realitza,
sol·licitant la compatibilitat en el seu cas, o exercir l’opció prevista a l’article 337 del Decret 214/90, de 30 de
juliol,  pel  qual  s’aprova el  Reglament  de Personal  al  servei  de les entitats  locals, així  com la resta de
disposicions aplicables.

12.2.  Pel  que  fa  a  la  determinació  i  adscripció  al  lloc  de  treball,  règim d’horari  i  jornada,  la  persona
nomenada s’atindrà als acords i resolucions que adoptin els òrgans corresponents de l’Ajuntament.

Tretzena. Incidències i recursos
13.1. Contra la convocatòria i les presents bases, que exhaureixen la via administrativa, es podrà interposar
per part de les persones interessades recurs potestatiu de reposició en el termini d’un mes davant el mateix
òrgan que les hagi aprovat, d’acord amb l’article 123 de la Llei  39/2015, d’1 d’octubre, de procediment
administratiu  comú  de  les  administracions  públiques.  En  cas  de  no  interposar  el  recurs  potestatiu  de
reposició es podrà interposar directament recurs contenciós administratiu, segons l’article abans esmentat i
el 45 i següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa,
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davant el Jutjat contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la publicació
al Butlletí Oficial de la Província de Lleida.

13.2. Els actes qualificats del tribunal qualificador podran ser recorreguts en alçada davant la presidència de
la corporació o de l’autoritat en qui hagi delegat en el termini d’un mes des que s’hagin publicat.

13.3. Els actes de tràmit del tribunal qualificador no podran ser objecte de recurs, sense perjudici que es
puguin interposar reclamacions quan es tracti d’esmenar possibles errors materials en la confecció de la
llista d’aprovats, errors en la transcripció de publicacions, errors aritmètics en les qualificacions o errors
observables a simple vista. Aquests errors també podran ser corregits d’ofici pel tribunal.

13.4. El Tribunal està facultat per resoldre els dubtes o discrepàncies que sorgeixin referents a aquestes
bases i al desenvolupament del procés selectiu, i per prendre els acords necessaris pel seu bon ordre i
desenvolupament.

13.5. En allò no previst en aquestes bases serà d’aplicació el que disposen la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim
local que va ser aprovat per Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, el Reial Decret Legislatiu 5/2015,
de 30 d’octubre, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, el Text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya que va ser aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril,  el  Reglament  de  personal  al  servei  de  les  entitats  locals  que  va  ser  aprovat  per  decret  de  la
Generalitat  de  Catalunya  214/1990,  de  30  de  juliol,  la  Llei  39/2015,  de  1  d’octubre,  de  procediment
administratiu comú de les Administracions Públiques, i la resta de les disposicions vigents en la matèria.

Catorzena. Clàusula de protecció de dades de caràcter general
14.1. L’Ajuntament de la Seu d’Urgell  tractarà les dades personals de les persones sol·licitants i  de les
persones seleccionades en aquest  procés selectiu,  amb la finalitat  de gestionar  la seva sol·licitud i  les
actuacions objecte d’aquesta convocatòria, i es sotmet a les obligacions previstes en el Reglament europeu
2016/679, de 27 d’abril, General de Protecció de Dades (RGPD) i la seva adaptació a l’ordenament jurídic
espanyol a través de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia
dels drets digitals, i la resta de normativa complementària. En concret es preveu el tractament de dades de
contacte i acadèmics de les persones que participen en l’execució i seguiment dels objectius establerts en
aquestes bases.

14.2. L’Ajuntament de la Seu d’Urgell realitzarà les tasques necessàries perquè s’acompleixin els principis i
deures establerts en la normativa vigent  sobre la matèria, per garantir  que no hi  ha risc per als drets i
llibertats dels sol·licitants i dels seleccionats. Aquestes actuacions han d’incloure especialment la garantia de
transparència, en compliment dels articles 13 i 14 del RGPD, amb la informació detallada per la corporació.

14.3.  Per  a  qualsevol  consulta  o  queixa  relacionades  amb  el  tractament  de  les  dades  personals,  els
sol·licitants  tenen el  dret de contactar  amb el  delegat de protecció de dades a través de la bústia que
l’Ajuntament de la Seu d’Urgell posa a la seva disposició: dpd@aj-laseu.cat

14.4. Les dades que les persones seleccionades han facilitat, un cop finalitzat el motiu que n’ha originat la
recollida, es conserven seguint les instruccions de gestió documental i d’arxiu de l’Ajuntament. Les dades
que les persones sol·licitants han facilitat es conserven durant un màxim de 3 anys a partir de la presentació
de la sol·licitud.

14.5.  Les persones aspirants  i  les persones seleccionades poden exercir  els  drets d’accés, rectificació,
supressió, limitació, portabilitat o oposició al tractament de les seves dades, en els termes previstos a la
legislació vigent, a través de la seu electrònica de l’Ajuntament.
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14.6. Les persones seleccionades tenen l’obligació de respectar la confidencialitat de tota la informació i les
dades de caràcter personal que, per qualsevol mitjà, els arribin com a conseqüència de la seva estada a
l’Ajuntament, i no desvelar-les ni reproduir-les de cap manera a fora de l’Ajuntament. Les dades esmentades
poden referir-se tant a empleats públics, com a usuaris o ciutadans i, en general, a totes aquelles terceres
persones que de forma directa o indirecta es posin en contacte amb l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.

14.7. Les persones seleccionades tenen l’obligació de complir amb les polítiques de seguretat, protecció de
dades i ús dels sistemes d’informació vigents a l’Ajuntament, així com qualsevol instrucció que, en aquest
sentit, se’ls faciliti. A més, han de respectar la confidencialitat de qualsevol fet que hagin observat o que el
personal de l’Ajuntament els hagi fet arribar en relació amb el servei o el personal esmentat.

ANNEX 1
Fitxa d’autoavaluació de mèrits (l’autobaremació té la consideració de declaració responsable. La falsedat
en les dades d’autobaremació determina l’exclusió del procés i la consideració de no haver-hi participat, a
més de les actuacions legals que derivin de la falsedat en les dades) *

1. Dades personals

Nom i cognoms DNI

2. Dades de la plaça objecte de la convocatòria

Identificació de la plaça

Denominació: Caporal

Escala: Administració Especial

Subescala: Serveis especials

Classe: Policia Local

Grup: C2

Naturalesa: Funcionarial

3. Experiència professional

NÚM. DE MESOS

Mesos  de  servei  o  de  treball  prestat  en  la  plaça  objecte  de  la
convocatòria o equivalent, com a funcionari interí, laboral temporal, o en
adscripcions o assignacions temporals a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell
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i/o a qualsevol ens públic que en depèn.

Mesos de servei o de treball prestat en altres llocs de treball en el mateix
grup  o  subgrup  de  classificació,  però  no  en  l’exercici  de  funcions
anàlogues, com a funcionari interí, laboral temporal, o en adscripcions o
assignacions temporals a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i/o a qualsevol
ens públic que en depèn.

Mesos  de  servei  o  de  treball  prestat  en  la  realització  de  tasques
anàlogues a les de la plaça convocada, com a funcionari interí o laboral
temporal,  en  qualsevol  altra  administració  local  o  en  organismes  o
societats que depenguin d’aquesta.

4. Formació
Es valorarà aquella formació reglada que tingui relació directa amb el lloc de treball a ocupar, diferent de la
que dona accés a la plaça convocada:

Formació reglada Sí / No

Titulació en Cicle Formatiu de Grau Mitjà

Formació Professional (FPI)

Altres equivalents:

Formació no reglada
NOM DE L’ACCIÓ FORMATIVA HORES ORGANISME FORMADOR (CAL INDICAR EL

RÈGIM JURÍDIC DE L’ORGANISME)
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Coneixements de català Sí / No

Certificat de nivell superior de català 

Formació ACTIC Sí / No

Nivell 1 – Certificat bàsic ACTIC

Nivell 2 – Certificat mitjà ACTIC

Nivell 3 – Certificat avançat ACTIC

5. Altres mèrits

Sí / No

Ha superat un procés selectiu de concurs-oposició per a l’accés a una
plaça de la categoria de la plaça objecte de al convocatòria sense haver
obtingut plaça en propietat?

ANNEX 2
Proves mèdiques

Analítica i quadre d’exclusions mèdiques

1. Prova mèdica.
Consistirà en l’aportació d’un certificat mèdic que acrediti que l’aspirant compleix, com a mínim, els requisits
per a obtenir el permís d’armes i, en tot cas, el següent:
- Anamnesis.
- Dades antropomètriques ; FC I TA.
- Exploració: General: Cardio-respiratòria. Abdominal. Sentits: Vista. Oïda.
- Analítica sang: Hemograma. Sèrie Blanca: Glucosa. Urea. Creatinina. Àcid úric.
- Analítica orina: Nitrits: Proteïnes. Glucosa. Cossos Cetònics. Hematies x camp. S.O. C.

2. Exclusions mèdiques per antropometria.
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2.1. La dinamometria, amb l’estenòmetre de Blok, inferior a les 30 divisions en la mà dominant i a les 25
divisions en la mà no dominant, pel que fa als homes; i inferior a les 25 i 20 divisions, respectivament, en les
mans dominant i no dominant, pel que fa a les dones.
2.2. La capacitat vital, obtinguda amb l’espiròmetre, inferior als 3,5 litres en els homes, i als 3 litres en les
dones.

3. Exclusions mèdiques per malalties, lesions i defectes físics:

3.1. Aparell circulatori
- Insuficiència cardíaca en totes les seves possibles manifestacions, independentment de la seva causa.
- Malformacions de cor o de grans vasos.
- Lesions adquirides de cor o de grans vasos.
- Trastorns de la conducció i del ritme cardíac.
- Insuficiència coronària.
- Pericarditis activa o residual.
- Insuficiència arterial perifèrica.
- Insuficiència venosa perifèrica.
- Malformacions arteriovenoses. Shunt i aneurismes arterials. Linfedema.
- Hipertensió arterial. Hipotensió simptomàtica.

3.2. Aparell respiratori
- Malalties respiratòries amb repercussió permanent o ocasional en la funció respiratòria.
- Malformacions o lesions de les vies respiratòries altes o baixes, parènquima, pulmó, pleures o tòrax.

3.3. Aparell genitourinari
- Malformacions o lesions del tracte genitourinari.
- Disfuncions urogenitals cròniques.
- Nefropaties de qualsevol etiologia. Insuficiència renal. Hidronefrosi.
- Litiasi del tracte urinari crònica.

3.4. Prolapse genital femení. Endometriosi.

3.5. Aparell digestiu
- Malformacions o lesions de l’aparell digestiu, inclosos el fetge, les vies biliars, el pàncrees exocrí i les
glàndules salivals.
- Disfuncions que comprometin la masticació, la deglució, la digestió o l’excreció.
- Hèrnies i eventracions no tractades o recidivants.
- Úlcera gastroduodenal.
- 4.5, Hepatopaties (inclouen alteracions metabòliques).
- Malaltia inflamatòria crònica intestinal i síndrome de mala absorció.
- Pancreopaties cròniques o recidivants.

3.6. Sistema hematopoètic:
Hemopaties que a judici del tribunal limitin l’exercici de la funció policial.

3.7. Aparell locomotor
- Malformacions o lesions que incapacitin, limitin o comprometin el lliure moviment de qualsevol articulació
o que puguin disminuir la força i l’agilitat de les extremitats, el tronc o el coll, o la seva repercussió estàtica.
- Qualsevol altre procés de l’aparell locomotor que a judici del tribunal dificulti l’exercici de les funcions
policials.
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3.8. Trastorns psiquiàtrics i sistema nerviós
- Qualsevol  tipus  de  psicosi  o  trastorn  afectiu,  neuròtic  o  de  personalitat  que  afecti  un  adequat
comportament social i laboral.
- Retard mental, trastorn del desenvolupament psicològic o trastorn mental orgànic que incapaciti per a les
funcions pròpies del lloc al qual aspira.
- Trastorns mentals i del comportament causats per consum de substàncies psicotròpiques.
- Símptomes  i/o  signes  clínics  biològics  indicadors  d’intoxicació  exògena  (detecció  de  metabòlits  de
drogues d’abús en l’orina).
- Epilèpsia i/o antecedents seus. Convulsions sense filiar.
- Malformacions o lesions del sistema nerviós central o perifèric.
- Síndromes vertiginoses de qualsevol etiologia.
- Tremolor. Tics o espasmes.
- Trastorns de la son.

3.9. Glàndules endocrines
- Malformacions o disfuncions de les glàndules endocrines o mixtes.
- Diabetis mellitus.

3.10. Infeccions:
Qualsevol malaltia infectocontagiosa (vírica, bacteriana, micòtica o parasitària).

3.11. Òrgans dels sentits
- Lesions  que  puguin  donar  trastorns  de  la  sensibilitat  epicrítica  o  protopàtica  o  del  funcionalisme
neuromotor.
- Agudesa visual monocular sense correcció inferior a 4/10.
- Queratotomia radial.
- Despreniment de retina.
- Estrabisme manifest i no corregit.
- Hemianòpsies o reduccions manifestes del camp visual.
- Discromatòpsies.
- Glaucoma.
- Qualsevol altre procés patològic que, segons el parer dels facultatius que realitzin la prova, dificulti de
manera important l’agudesa visual.
- Agudesa auditiva que suposi una pèrdua entre 1.000 i 3.000 Hz a 35 dB o de 4.000 Hz a 45 dB.
- Malformacions o lesions de l’oïda interna, mitjana o externa, que en comprometin el bon funcionament o
en determinin afeccions cròniques.
- Malformacions  o  lesions  dels  òrgans  de  la  fonació  (llavis,  paladar,  boca,  cordes  vocals,  etc.)  que
comprometin la funció fonatòria normal.
- Trastorns en la parla. Quequesa.

3.12. Pell, fàneres i glàndules exocrines
- Malformacions, tumoracions i lesions de la pell i les fàneres que puguin comprometre la funció policial.
- Cicatrius que per la seva extensió, profunditat o estètica puguin comprometre la funció policial o facilitar
la identificació.
- Disfuncions de les glàndules exocrines que comportin compromís per a la funció policial.
- Dermatosis generalitzades. Èczemes o psoriasis.
- Tatuatges que siguin visibles amb la uniformitat reglamentària.
- Altres alteracions dermatològiques que a judici del tribunal limitin o dificultin l’exercici de la funció policial.

3.13. Altres
- Processos neoplàsics.

Administració Local 432



  Número 245

Butlletí Oficial de la Província de Lleida Divendres, 23 de desembre de 2022

- Processos hereditaris amb repercussió permanent sobre funcions orgàniques
- Malalties autoimmunes.
- Diàtesi al·lèrgica.
- Qualsevol afecció, lesió o disfunció que segons el criteri facultatiu pugui comprometre la funció policial.

Bases  reguladores  del  procés  selectiu  d’una  plaça  de  conserge,  mitjançant  el  sistema  de  concurs,
corresponents a l’oferta pública d’estabilització de l’ocupació temporal de l’ajuntament de la Seu d’Urgell.

Primera. Objecte i justificació

L’objecte  d’aquestes  bases  és  regular  la  selecció,  mitjançant  convocatòria pública i  amb el  sistema de
concurs de mèrits, d’una plaça de conserge, classificada a la plantilla de personal de l’Ajuntament de La Seu
d’Urgell, subgrup E, en règim laboral.

Aquesta plaça es troba subjecta al procés excepcional d’estabilització regulat per la Llei 20/2021, de 28 de
desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat i resten regides per les presents bases,
corresponents a l’oferta d’estabilització de l’ocupació temporal de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, aprovades
per l’Alcaldia núm. 368/2022 en data 24.05.2022, publicades al  BOP de Lleida en data 30.05.2022 i  al
DOGC en data 27.05.2022.

Segona. Normativa aplicable
L’Acord de condicions generals que regeix aquesta convocatòria va ser aprovat per la Junta de Govern
Local del dia 07.11.2022 i publicat al BOP el dia 15.11.2022

Aquesta convocatòria es regeix per allò disposat a la normativa vigent en matèria de Funció Pública. En
concret, al Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de l’Estatut bàsic
de l’empleat públic, al Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei
de les entitats locals, al 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, a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local
i al Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del coneixement del català i l’aranès en els processos
de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya.

Tercera. Principis rectors
L’Ajuntament  de La Seu d’Urgell  garanteix que tots  els  processos  de selecció es regiran pels  principis
constitucionals d’igualtat, mèrit i capacitat, així com els de:

a) Publicitat i convocatòria de les bases.
b) Transparència.
c) Imparcialitat i professionalitat dels membres del tribunal.
d) Independència i discrecionalitat tècnica en l’actuació del tribunal.
e) Adequació entre el contingut dels processos selectius i les funcions o tasques a desenvolupar.
f) Agilitat, sense perjudici de l’objectivitat, en els processos de selecció.

Quarta. Característiques de la plaça
Les característiques de la plaça objecte de la convocatòria són les següents:

 Nombre de places: 1
 Codi convocatòria: S.550.03.
 Règim: laboral fix.
 Denominació: Conserge.
 Grup: E.
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 Jornada: completa
 Funcions generals:

- Realització de tasques de vigilància i custòdia de dependències o equipaments municipals.

- Subministrament del material i equipament necessaris per al funcionament de les instal·lacions i locals.

- Tasques de comunicació i repartiment de documentació i correspondència.

- Atenció del servei telefònic, al públic i al client.

- Tasques de suport administratives bàsiques i suport de gestions telemàtiques.

- Cura del mobiliari, enllumenat, calefacció i refrigeració d’espais municipals on es trobi prestant els seus
serveis.

- Vetllar pel manteniment i l’estat de neteja dels espais municipals on es trobi prestant els seus serveis.

- Suplència de les tasques de consergeria o vigilància d’altres edificis municipals.

- Col·laboració en la preparació i desenvolupament d’activitats de suport logístic i en l’adequació de les
sales i altres espais habilitats per a la celebració d’actes, exposicions, cursos i qualsevol altra activitat de
naturalesa anàloga organitzada per la Corporació.

- Vigilància  de  les  instal·lacions  que  els  hi  siguin  encomanades  i  donar  compte  immediat  de  les
anomalies que observin.

- Control de l’accés a les dependències i instal·lacions municipals.

- Obertura i tancament de les instal·lacions i dependències, així com de la custodia de les claus.

- Trasllat de documentació, maquinària, mobiliari, eines i notificacions tant internes com externes.

- Utilització de màquines reproductores, fotocopiadores, etc.

- 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.

- I, en general qualsevol altra funció de caràcter similar que li sigui atribuïda.

Les  funcions  no són determinants  i  excloents,  per  la qual  cosa es  considera qualsevol  altra funció de
caràcter similar que li sigui atribuïda.

Cinquena. Requisits dels aspirants
Per poder prendre part en el procés les persones aspirants hauran de complir, en la data de finalització del
termini  de  presentació  de  sol·licituds,  i  durant  el  desenvolupament  del  procés  selectiu,  els  següents
requisits:

a) Tenir la nacionalitat espanyola o trobar-se en algun dels supòsits previstos a l’article 57 del TREBEP.

Administració Local 434



  Número 245

Butlletí Oficial de la Província de Lleida Divendres, 23 de desembre de 2022

Independentment de la seva nacionalitat, també podran ser admesos en aquesta convocatòria els cònjuges
dels espanyols i espanyoles i dels nacionals d’altres estats membres si no estan separats de dret. Així com
els i les descendents dels i de les cònjuges dels espanyols i espanyoles i dels nacionals d’altres estats
membres de la Unió Europea, sempre que els cònjuges no estiguin separats de dret, si són menors de 21
anys o dependents.
Les  persones  aspirants  amb  nacionalitat  diferent  a  l’espanyola  hauran  de  demostrar  els  coneixements
suficients de castellà i català i es podrà exigir la superació de proves amb aquesta finalitat.
b) Tenir la capacitat funcional per al desenvolupament de les funcions corresponents.
c) Haver complert els 16 anys i no excedir l’edat màxima de jubilació o la que s’estableixi a les bases
específiques de la convocatòria, si fos el cas, d’acord amb la normativa específica d’aplicació.
d) No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de les Administracions Públiques o
òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats Autònomes, ni trobar-se en situació d’inhabilitació
absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial o per exercir funcions similars a
les que es desenvolupaven.
En el  cas de pertànyer a un altre estat, no trobar-se inhabilitats o en situació equivalent ni  haver estat
sotmesos a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu estat i en els mateixos termes, l’accés
a l’ocupació pública.
e) De conformitat amb la Disposició Addicional 7a de la llei 7/2007, de 12 d’abril, que aprova l’Estatut
Bàsic de l’empleat públic, no s’exigeix estar en possessió de cap de les titulacions previstes en el sistema
educatiu.
En  el  cas  de  titulacions  expedides  a  l’estranger,  cal  aportar  l’homologació  corresponent  del  Ministeri
d’Educació, Cultura i Esports.
Si el títol procedeix d’un estat membre de la Unió Europea, s’ha de presentar el certificat acreditatiu del
reconeixement o d l’homologació del títol equivalent, de conformitat amb la Directiva 89/48/CEE, de 21 de
desembre de 1988, el Reial Decret 1837/2008 i altres normes de transposició i desplegament.
f) No tenir la condició de personal laboral fix en el mateix cos, escala o especialitat, en la mateixa escala,
subescala, classe o categoria de l’administració a que s’opta.
g) Acreditar coneixements de català equivalents al nivell A2 del marc europeu comú de referència (MECR)
segons estableix el Decret 161/2002, d’11 de juny.
Els aspirants que no acreditin estar en possessió del certificat de coneixements de llengua catalana del
nivell de suficiència de català A2 de la Secretaria de Política Lingüística o equivalent hauran de realitzar una
prova de coneixements amb contingut anàleg.
Sempre que sigui possible, la prova la farà una persona tècnica del Consorci de Normalització Lingüística.
Aquesta persona assistirà al tribunal amb veu i sense vot. Aquesta té caràcter obligatori i eliminatori i es
qualificarà d’apte o no apte. Les persones aspirants que no superin la prova de català quedaran exclosos de
la convocatòria.
Quedaran exemptes de fer la prova aquelles persones candidates que, en algun procés de selecció per a
l’accés a la condició de personal funcionari o laboral, en qualsevol Administració o entitat del sector públic
institucional, ja hagin superat una prova de coneixements de català de nivell equivalent o superior.
h) Acreditar coneixements superiors de castellà tant en l’expressió oral com en l’escrita.
Les  persones  aspirants  admeses  en  el  procés  selectiu  que  no  tinguin  la  nacionalitat  espanyola  han
d’acreditar uns coneixements superiors de la llengua castellana.
L’aspirant que no pugui acreditar documentalment que posseeix el nivell requerit s’haurà de sotmetre a les
proves de coneixements de castellà previstes a les presents bases. Quedaran exemptes de la realització de
l’exercici de llengua castellana les persones aspirants que n’acreditin el coneixement superior mitjançant
alguna de les tres opcions següents:
- Haver cursat la primària, la secundaria i el batxillerat, si s’escau, a Espanya.
- Diploma d’espanyol  d’acord amb el  RDL 1137/2002, de 31 d’octubre,  o equivalent,  o certificat  que
acrediti haver superat totes les proves requerides per a l’obtenció del mateix.
- Certificat d’aptitud en espanyol per a persones estrangeres expedit per escoles oficials d’idiomes.

Administració Local 435



  Número 245

Butlletí Oficial de la Província de Lleida Divendres, 23 de desembre de 2022

i) No patir cap malaltia ni cap limitació física o psíquica que impedeixi el desenvolupament normal de les
funcions corresponents a la plaça convocada.

Sisena. Presentació de sol·licituds i llista d’admesos i exclosos
6.1. Les persones interessades en prendre part en el procediment hauran de presentar una instància en la
qual hauran de fer constar que coneixen i accepten aquestes bases i reconeixen totes i cadascuna de les
condicions exigides.

Les  instàncies  hauran  de  presentar-se  per  la  seu  electrònica  de  l’Ajuntament  de  la  Seu  d’Urgell
(www.laseu.cat) i es podran presentar únicament de forma telemàtica a la seu electrònica de l’Ajuntament.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals, per aquesta convocatòria els terminis seran
del dia 1.04.2024 al 20.04.2024, ambdós inclosos. L’Ajuntament no acceptarà instàncies presentades abans
de la data d’inici ni després de la data final.

Les bases i la convocatòria es publicaran íntegrament en el BOP i DOGC. Els restants i successius anuncis
d’aquesta convocatòria es faran públics únicament en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.

6.2. A la instància s’adjuntarà:

a. Fotocòpia  del  Document  Nacional  d’Identitat  o  del  document  equivalent  dels  altres  països,  o  el
consentiment de la persona aspirant per tal que l’Ajuntament pugui comprovar que les dades que la persona
manifesta s’ajusten a la realitat.
b. Fotocòpia de la titulació d’accés requerida.
c. Currículum vitae en el qual s’incloguin les dades personals i de contacte.
d. Fotocòpia del document acreditatiu dels coneixements de nivell de català.
e. Fotocòpia del document acreditatiu dels coneixements de nivell de castellà.
f. Llistat ordenat de mèrits a tenir en compte a la fase de concurs, així com altres mèrits i circumstàncies
al·legades que hagin de ser valorades.
g. Fotocòpia dels certificats i títols acreditatius dels mèrits al·legats, tant personals com professionals.
h. Declaració responsable de complir totes i cadascuna de les condicions exigides en les bases d’aquesta
convocatòria,  sempre  referides  a  la  data  en  què  expira  el  termini  assenyalat  per  a  la  presentació
d’instàncies.

6.3. Tota la documentació haurà de ser presentada de forma telemàtica. L’Ajuntament podrà requerir la
documentació original en cas de dubte per tal de garantir-ne la veracitat. En cas que es detecti falsedat en el
document la persona quedarà automàticament suspesa del procés.

6.4. Es computaran com a situacions assimilades al servei actiu, als efectes del còmput de serveis prestats,
els següents:

a. Les persones que hagin gaudit d’una excedència per cura de familiars d’acord amb l’article 89.4 del
TREBEP.
b. Les persones que hagin gaudit d’una excedència per raó de violència de gènere d’acord amb l’article
89.5 del TREBEP.
c. Les persones declarades en serveis especials d’acord amb l’article 87 del TREBEP.
d. El personal laboral declarat en excedència forçosa d’acord amb l’article 46.1 del TRET.

6.5. Amb la presentació de la sol·licitud, les persones aspirants:
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a. Donen el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per
prendre part en aquesta convocatòria i per a la tramitació del procés selectiu, que seran incorporades al
fitxer de Recursos Humans, d’acord amb la normativa vigent.
b. Donen  el  seu  consentiment  a  rebre  per  via  electrònica  les  comunicacions  que  puguin  derivar-se
d’aquest procés.

6.6. Els aspirants, en el moment de la presentació de la instància per participar en el procés selectiu, hauran
de presentar en format digital, la fitxa d’autoavaluació amb els mèrits aportats així com la documentació
acreditativa corresponent. Només s’han de fer constar els mèrits obtinguts fins a l’últim dia del període de
presentació d’instàncies.

6.7. El currículum vitae i la vida laboral no substitueixen les funcions de la fitxa d’autoavaluació aportada a
l’Annex de les presents bases.

6.8.  Els  certificats  o  titulacions  hauran  d’acreditar  que  s’han  obtingut  com  a  molt  tard  en  la  data  de
presentació de sol·licituds.

6.9.  Les  persones  en  situació  de  discapacitat  seran  admeses  al  procés  de  selecció  sense  necessitat
d’acreditar  les  seves  condicions  psíquiques,  físiques  i  sensorials  abans  del  seu  començament,  sens
perjudici  que,  superat  el  procés  selectiu,  en  presentar  la  documentació  per  ser  nomenades,  hauran
d’acreditar, igual que la resta d’aspirants, la seva capacitat per desenvolupar les funcions i tasques dels llocs
que es convoquen.

Els aspirants amb discapacitat podran demanar en la sol·licitud de participació, l’adaptació o l’adequació de
temps i mitjans materials per a la realització de les proves i dels exercicis previstos en la convocatòria i el
motiu d’aquestes. Als efectes d’aquestes adaptacions es considerarà el que estableix l’article 7 del Decret
66/1999, de 9 de març, sobre l’accés a la funció pública de les persones amb discapacitat i dels equips de
valoració multiprofessional.

Els  aspirants  en  situació  de  discapacitat  que  sol·licitin  adaptacions,  hauran  de  presentar  un  dictamen
vinculant expedit per l’equip multiprofessional competent que determinarà, si fos el cas, l’adaptació del lloc o
llocs de treball sempre que aquesta no impliqui una modificació exorbitant en el context de l’organització o
sigui incompatible amb el desenvolupament de les funcions i tasques del lloc o llocs que es convoca.

6.10. Un cop finalitzat el termini de presentació d’instàncies la Junta de Govern Local aprovarà, la llista
provisional de les persones aspirants admeses i excloses al procés selectiu, amb expressió de la causa
d’exclusió.  En  la  mateixa  resolució  s’indicarà  la  composició  del  tribunal  i  el  lloc,  la  data  i  l’hora  del
començament de les proves de coneixement d’idiomes, si s’escau.

6.11. Aquesta llista provisional es publicarà a l’e-tauler de l’Ajuntament. Malgrat això, en aplicació del que
preveu el segon paràgraf de l’art. 78 del Reglament del personal al servei de les entitats locals, es podrà
substituir aquesta publicació per una notificació a tots els interessats.

6.12. Un cop publicada la llista provisional es concedirà un termini de 5 dies hàbils per a la presentació
d’esmenes i reclamacions, per esmenar el defecte o adjuntar el document que sigui preceptiu. Si en aquest
termini no hi hagués reclamacions, al·legacions o esmenes la llista passaria a ser definitiva i es publicarà a
l’e-tauler de l’Ajuntament.

Setena. Tribunal qualificador
7.1. El tribunal qualificador s’ajustarà al que disposa l’article 60 del TREBEP i al Reglament de Personal al
servei de les entitats locals, aprovats pel Decret 214/1990. La seva composició serà estricament tècnica,
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ajustada als principis d’imparcialitat i professionalitat, seguint en la mesura del possible els criteris de paritat
entre dones i homes.

7.2. El tribunal qualificador estarà constituït de la següent manera:

- President: un funcionari de carrera i/o personal laboral fix, personal de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.
- Dos vocals tècnics: funcionaris de carrera i/o personal laborals fix que podran ser o no personal del
mateix Ajuntament i que compliran en tot moment amb els requisits de professionalitat i imparcialitat.
- Secretari: un funcionari o personal laboral de l’Ajuntament, amb veu però sense vot.

Un dels vocals i el seu suplent ho serà a proposta de l’EAPC.

7.3. El tribunal no podrà constituir-se sense l’assistència d’almenys tres membres amb veu i vot, titulars o
suplents, ni podrà actuar sense la presència, com a mínim, del President i del Secretari. El Tribunal podrà
optar per reunir-se telemàticament sempre que es compleixin els requisits indicats a la base setena.

7.4.  El  tribunal pot  disposar la incorporació a les seves tasques d’assessors especialistes, els quals es
limitaran a l’exercici de les seves especialitats tècniques en base a les quals col·laboraran exclusivament
amb el tribunal. La seva funció se circumscriu a l’assessorament tècnic especialitzat, actuant amb veu però
sense vot. Els assessors hauran de guardar sigil i confidencialitat sobre les dades i assumptes sobre els
quals tinguin coneixement a conseqüència de la seva tasca assessora al tribunal.

7.5. L’abstenció i recusació dels i de les membres del tribunal s’ha d’ajustar al que preveuen els articles 23 i
24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

7.6.  El  tribunal  està  facultat  per  resoldre  els  dubtes  o  les  discrepàncies  que  s’originin  durant  el
desenvolupament del procés de selecció.

7.7. En cas d’empat, el vot del President serà de qualitat.

7.8.  El  tribunal  ordenarà  a  les  persones  aspirants  d’acord  amb  la  puntuació  declarada  en  la  fitxa
d’autoavaluació.

7.9. Una vegada es disposi d’aquest llistat ordenat, el tribunal comprovarà les puntuacions de les persones
aspirants.  La  comprovació  es  realitzarà  respecte  dels  documents  aportats  i  esmentats  a  la  fitxa
d’autoavaluació i/o les dades aportades pel  Servei  de Recursos Humans de l’Ajuntament  respecte dels
serveis prestats en aquesta administració. En cas d’empat es verificarà la informació per poder desfer-los en
funció dels criteris fixats a la base 9.2 de les presents bases.

7.10. El tribunal podrà exigir que els aspirants mostrin els documents originals. En aquest cas, els aspirants
hauran d’aportar-los a l’Ajuntament  en el  termini  màxim de 5 dies des del  requeriment  que es  faci  als
aspirants.

7.11. El tribunal podrà decidir no comprovar la puntuació dels aspirants que, segons la puntuació que han fet
constar a la fitxa d’autoavaluació, no tenen opcions de poder ser seleccionats.

7.12. Una vegada realitzada la comprovació, el tribunal fixarà la llista provisional de puntuacions, ordenant
de major a menor les sol·licituds i indicant el resultat d’aplicar els criteris de desempat, quan hagi estat
necessari. En aquest llistat, les persones aspirants amb puntuació idèntica sortiran al mateix lloc.
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7.13. El llistat es publicarà a l’e-Tauler de la seu electrònica de l’Ajuntament i no es farà cap notificació
personal als aspirants.

7.14. Les persones aspirants podran formular al·legacions en un termini de 5 dies hàbils a comptar des del
dia següent a la data de publicació de la llista i aportar els documents justificatius dels mèrits que s’hagin fet
constar  a la fitxa d’autoavaluació.  No podran incloure nous mèrits que no s’hagin fet  constar  a la fitxa
d’autoavaluació.

7.15.  El  tribunal  analitzarà  les  al·legacions,  les  resoldrà  justificadament,  fixarà  el  llistat  definitiu  de
puntuacions i farà la proposta de nomenament o contractació a l’òrgan competent. L’acta es publicarà a
l’e-Tauler de la seu electrònica de l’Ajuntament.

Vuitena. Procés selectiu
8.1. La forma de selecció serà la de concurs de mèrits, que es regirà segons els criteris generals establerts
a  l’acord  sobre  els  processos  d’estabilització  de  l’Ajuntament  de  la  Seu  d’Urgell  i  allò  disposat  a  les
Disposicions  Addicionals  6ª  i  8ª  de la  Llei  20/2021, de 28 de desembre,  de mesures  urgents  per  a  la
reducció de la temporalitat en l’ocupació pública.

8.2. Les persones aspirants que no acreditin un coneixement de català i castellà segons allò disposat a la
base 5ª hauran de realitzar les proves de coneixements de llengües que es detallen a continuació:

a. Prova de coneixements de català.
S’ajustarà a les disposicions del  Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del  coneixement del
català  i  l’aranès  en  els  processos  de  selecció  de  personal  i  de  provisió  de  llocs  de  treball  de  les
administracions públiques de Catalunya.
La prova de llengua catalana es qualificarà com a apte o no apte, essent, per tant, de caràcter eliminatori, i
el fet de no superar-la suposarà l’exclusió del procés selectiu.
Les  persones  aspirants  que  estiguin  en  possessió  del  certificat  acreditatiu  corresponent  o  els  seus
equivalents resten exempts de portar a terme aquesta prova.
b. Prova de coneixements de castellà.
Consistirà en la realització d’una prova en què es comprovarà que les persones aspirants posseeixen un
nivell  adient  de comprensió  i  expressió oral  i  escrita  d’aquesta llengua,  en tot  cas  ajustat  al  contingut
funcional del lloc de treball a desenvolupar.
La prova de llengua castellana es qualificarà com a apte o no apte, essent, per tant, de caràcter eliminatori, i
el fet de no superar-la suposarà l’exclusió del procés selectiu.
Les  persones  aspirants  que  estiguin  en  possessió  del  certificat  acreditatiu  corresponent  o  els  seus
equivalents resten exempts de portar a terme aquesta prova.

8.3. L’acreditació i valoració dels mèrits es realitzarà d’acord amb els següents paràmetres:

a. El  límit  temporal  per  valorar  l’experiència  professional  serà  la  data  de  finalització  del  termini  de
presentació de sol·licituds de participació.
b. Només  es  valoraran  els  mèrits  citats  a  la  fitxa  d’autoavaluació  aportada  durant  el  període  de
presentació  d’instàncies  i  que es  pugui  verificar  amb la  documentació  acreditativa  presentada dins  del
mateix termini.
c. L’experiència professional es computa per mesos complets.
d. Els serveis prestats a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell  s’hauran d’acreditar mitjançant el certificat de
serveis prestats. El certificat no s’haurà d’aportar amb la instància i s’incorporarà d’ofici a la documentació
de cada aspirant, si aquest ho fa constar a la fitxa d’autoavaluació.
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e. Els serveis prestats a d’altres Administracions públiques s’acreditaran mitjançant certificat de serveis
prestats amb el model de l’Annex I del Reial Decret 1461/82. No s’acceptaran els acreditats amb algun altre
model de certificat.
f. L’acreditació de la formació es realitzarà mitjançant  fotocòpia  dels  corresponents  títols  o certificats
emesos per les institucions formadores corresponents, que hauran d’incloure la identificació de la persona
titular, les hores de durada o crèdits equivalents, la temàtica, la data d’emissió, la indicació sobre si és un
certificat d’aprofitament o assistència, i l’organisme emissor.
g. Els mèrits obtinguts a l’estranger s’han d’acreditar mitjançant certificats traduïts oficialment a qualsevol
de les dues llengües oficials a Catalunya.

8.4. La puntuació del concurs de mèrits serà d’un màxim de 10 punts, que es distribuiran d’acord amb els
criteris següents:

8.4.1. Experiència professional.

L’experiència professional tindrà una valoració màxima de 6 punts, segons es detalla:

a. L’experiència  en  la  plaça  convocada  o  equivalent,  com a  funcionari  interí,  laboral  temporal,  o  en
adscripcions o assignacions temporals a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i/o a qualsevol ens públic que en
depèn es valorarà amb 0,10 punts per cada mes de serveis prestats.
b. L’experiència en altres llocs del mateix grup o subgrup de classificació, però no en la realització de
feines anàlogues, com a funcionari interí, laboral temporal, o en adscripcions o assignacions temporals a
l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i/o a qualsevol ens públic que en depèn es valorarà amb 0,0705 punts per
cada mes de serveis prestats.
c. L’experiència en llocs de treball  realitzant  tasques anàlogues a les de la plaça convocada, com a
funcionari interí  o laboral temporal, en altres administracions locals o en organismes o societats que en
depenguin es valorarà amb 0,033 punts per cada mes de serveis prestats.

8.4.1.2. Per a valorar l’experiència professional es seguiran els criteris següents:

a. Es comptabilitzarà com a mes un període ininterromput de 30 dies, independentment de la jornada de
treball, i no es tindran en compte les fraccions inferiors excepte quan s’apliquin els criteris de desempat.
b. En aquells casos de reducció de jornada per guarda legal o cura directa d’un familiar fins al segon grau
de consanguinitat o afinitat, aquests períodes es computaran com a jornada sencera, sempre que quedin
acreditats.

8.4.2. Formació.

Els mèrits acadèmics es valoraran amb un màxim de 4 punts, seguint els criteris següents:

a. Es valoraran tots els cursos i  altres formacions reglades i  no reglades per  0,08 punts per  hora de
formació acreditada.
b. Certificats de cursos i altres formacions reglades i no reglades on s’especifiquin les hores de formació.
c. Es valorarà tenir un nivell de català superior a l’exigit. S’atorgaran 0,25 punts per nivell.
d. Es valorarà tenir l’ACTIC a raó de 0,50 punts per cada nivell.

8.4.3. Altres mèrits.

Es valorarà amb 0,50 punts haver superat un concurs-oposició de la categoria convocada a l’Ajuntament de
la Seu d’Urgell sense haver obtingut plaça en propietat.
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Novena. Llista de persones aprovades i presentació de documents
9.1. La puntuació definitiva del procés selectiu serà el resultat de la puntuació obtinguda en la valoració dels
mèrits.

9.2. En cas d’empat, l’ordre de les persones aspirants s’establirà seguint els següents criteris:

1. Segons l’experiència total acreditada:
a. Major experiència a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i a la plaça convocada.
b. Major experiència a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i en altres llocs de treball del mateix grup que el de
la plaça convocada.
c. Major experiència en altres entitats locals i a la plaça convocada.
2. Major  nombre  de  dies  d’experiència  professional  en  la  plaça  convocada  o  equivalent,  prestats  a
l’Ajuntament de la Seu d’Urgell o en qualsevol ens públic integrat d’aquest.
3. La persona aspirant de major edat.

9.3.  Un  cop  finalitzada  la  qualificació  de  les  persones  aspirants  es  publicarà  la  relació  de  persones
aprovades per ordre de puntuació final.

9.4. L’aspirant que resulti seleccionat haurà de presentar davant de la Secretaria General de l’Ajuntament,
dins del termini de 20 dies naturals des de que es faci pública la proposta d’aspirant a la plaça objecte
d’aquesta convocatòria i abans de ser contractat com a laboral fix, el certificat mèdic acreditatiu de complir
les condicions físiques o psíquiques específiques per a l’exercici de les funcions pròpies del lloc de treball al
que es  fa  referència  així  com original  o  còpia  compulsada  de tots  els  documents  requerits  a  la  base
cinquena d’aquesta convocatòria.

9.5. Si l’aspirant seleccionat no signa el contracte o no aporta la referida documentació durant el termini
previst, es procedirà al nomenament del següent aspirant de la llista de puntuacions finals, respecte el qual
serà aplicable el mateix termini que a l’anterior; i així successivament per ordre de prelació d’acord amb les
puntuacions finals.

Desena. Període de pràctiques
10.1. Formarà part del procés selectiu la superació d’un període de pràctiques amb caràcter eliminatori, que
tindrà la durada prevista en l’Estatut dels Treballadors.

10.2.  A la  finalització  del  període  de  pràctiques  s’emetrà  informe  d’avaluació  per  part  de  la  persona
responsable de fer el seguiment de la persona nomenada. La qualificació d’aquest període serà apte o no
apte. En cas dels aspirants declarats no aptes per resolució motivada de l’Alcaldia amb tràmit d’audiència
previ, perdran en conseqüència tots els drets a ser contractats.

10.3. El període de pràctiques es suprimirà en el cas que la persona aspirant hagi ocupat durant un termini
superior  als  dos  mesos  com  a  període  de  pràctiques  una  plaça  equivalent  a  la  de  l’objecte  de  la
convocatòria i a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.

10.4. Durant el període de pràctiques el personal haurà d’assistir als cursos de formació que l’Ajuntament
pugui organitzar.

10.5. Els aspirants que hagin superat aquest període seran contractats en règim laboral fix. Els que no
l’hagin superat perdran tots els drets a ser contractats.

Onzena. Creació i funcionament de la borsa de treball
11.1. Borsa de treball genèrica tindrà el funcionament que es descriu a continuació:
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Les persones aspirants a les vacants convocades i que no obtinguin plaça passaran a formar part d’una
borsa de treball  de caràcter  extraordinari  per  ordre de puntuació.  Aquesta borsa funcionarà dins de la
jerarquia de borses i serà la que prevalgui per sobre del a resta de borses existents.

En cas d’empat entre els aspirants que s’incorporaran a la borsa, l’ordre s’establirà seguint els criteris de
desempat establerts en la base 9.2 de les presents bases.

11.2. Borsa de treball específica:

La finalitat d’aquesta borsa és excepcional, atenent l’esperit de la Llei 20/2021. Així, l’objecte de la borsa és
proveir aquelles places que han estat cobertes inicialment en propietat i respecte de les quals l’aspirant
seleccionat durant el  període de prova o mentre duri el  pla d’estabilització passi  a una situació que no
impliqui reserva de plaça. En aquest cas, l’Ajuntament podrà recórrer a la borsa de laborals fix per tal de
proveir la plaça que es generi com a conseqüència de la plaça que hagi tornat a quedar vacant.

La borsa de treball creada a partir d’aquest procés selectiu serà vigent fins al dia 31 d’octubre de 2024.

Les persones aspirants que passin a formar part de la borsa de treball podran ser cridades per l’Ajuntament
d’acord amb l’ordre rigorós de qualificació per al seu nomenament d’acord amb allò disposat a l’article 10 del
TREBEP, sempre i quan es trobin disponibles i reuneixin la resta de requisits en la data prevista per a l’inici
de la interinitat, i procedeixi legalment conforme a la normativa vigent del moment.

11.3. La pertinència a la borsa de treball  no implica, per si mateixa, cap mena de dret al nomenament.
Únicament es garanteix que quan l’Ajuntament consideri necessària la cobertura urgent d’una plaça s’apliqui
el procediment establert en aquestes bases.

11.4 L’Ajuntament intentarà comunicar-se un màxim de tres vegades amb la persona aspirant mitjançant
mitjans telemàtics: trucada telefònica, videotrucada, correu electrònic, SMS, etc. Entre cada intent hauran de
passar com a mínim 3 hores.

Si la persona no respongués en un termini màxim de tres dies hàbils, aquesta passaria a ocupar el darrer
lloc de la borsa de treball i l’Ajuntament iniciaria les comunicacions amb el o la següent aspirant de la borsa.
Tots els intents de comunicació per part de l’Ajuntament quedaran registrats a l’expedient pertinent.

11.5. Si la persona cridada respongués a la comunicació iniciada per l’Ajuntament, aquest li atorgaria un
període màxim de dos dies hàbils per manifestar la seva conformitat o renúncia al nomenament.

11.6. La permanència de les persones a aquesta borsa resta supeditada a la disponibilitat per cobrir les
vacants que es presentin. S’exceptuen d’aquest supòsit les renúncies per causa justificada. Es consideren
causes justificades aquelles sobrevingudes i no voluntàries com malalties, part o compliment d’un deure
inexcusable  de  caràcter  públic  o  personal,  entre  d’altres.  Aquestes  situacions  s’hauran  de  justificar
documentalment.

11.7. Les persones que acumulin dues renúncies corresponents a dues ofertes de treball per alguna causa
diferent a les citades anteriorment, o siguin sancionades per la incoació d’un procediment disciplinari, seran
eliminades de la borsa.

11.8. Si el responsable del servei on s’adscrigui la persona integrant de la borsa prèviament nomenada emet
un informe negatiu, relatiu a la manca de capacitat manifestada per un rendiment insuficient que impedeixi
realitzar amb eficàcia les funcions atribuïdes al lloc de treball, en donarà trasllat a Recursos Humans, i
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s’articularà  el  procediment  contradictori  corresponent,  el  qual  podrà comportar  l’expulsió  de la  persona
aspirant de la borsa, tot informant, si s’escau, la representació del personal.

Dotzena. Incompatibilitats
12.1. Serà aplicable a les persones proposades el règim d’incompatibilitat al sector públic, en compliment
dels quals en el moment del nomenament, hauran d’aportar una declaració de les activitats que realitza,
sol·licitant la compatibilitat en el seu cas, o exercir l’opció prevista a l’article 337 del Decret 214/90, de 30 de
juliol,  pel  qual  s’aprova el  Reglament  de Personal  al  servei  de les entitats  locals, així  com la resta de
disposicions aplicables.

12.2.  Pel  que  fa  a  la  determinació  i  adscripció  al  lloc  de  treball,  règim d’horari  i  jornada,  la  persona
nomenada s’atindrà als acords i resolucions que adoptin els òrgans corresponents de l’Ajuntament.

Tretzena. Incidències i recursos
13.1. Contra la convocatòria i les presents bases, que exhaureixen la via administrativa, es podrà interposar
per part de les persones interessades recurs potestatiu de reposició en el termini d’un mes davant el mateix
òrgan que les hagi aprovat, d’acord amb l’article 123 de la Llei  39/2015, d’1 d’octubre, de procediment
administratiu  comú  de  les  administracions  públiques.  En  cas  de  no  interposar  el  recurs  potestatiu  de
reposició es podrà interposar directament recurs contenciós administratiu, segons l’article abans esmentat i
el 45 i següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa,
davant el Jutjat contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la publicació
al Butlletí Oficial de la Província de Lleida.

13.2. Els actes qualificats del tribunal qualificador podran ser recorreguts en alçada davant la presidència de
la corporació o de l’autoritat en qui hagi delegat en el termini d’un mes des que s’hagin publicat.

13.3. Els actes de tràmit del tribunal qualificador no podran ser objecte de recurs, sense perjudici que es
puguin interposar reclamacions quan es tracti d’esmenar possibles errors materials en la confecció de la
llista d’aprovats, errors en la transcripció de publicacions, errors aritmètics en les qualificacions o errors
observables a simple vista. Aquests errors també podran ser corregits d’ofici pel tribunal.

13.4. El Tribunal està facultat per resoldre els dubtes o discrepàncies que sorgeixin referents a aquestes
bases i al desenvolupament del procés selectiu, i per prendre els acords necessaris pel seu bon ordre i
desenvolupament.

13.5. En allò no previst en aquestes bases serà d’aplicació el que disposen la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim
local que va ser aprovat per Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, el Reial Decret Legislatiu 5/2015,
de 30 d’octubre, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, el Text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya que va ser aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril,  el  Reglament  de  personal  al  servei  de  les  entitats  locals  que  va  ser  aprovat  per  decret  de  la
Generalitat  de  Catalunya  214/1990,  de  30  de  juliol,  la  Llei  39/2015,  de  1  d’octubre,  de  procediment
administratiu comú de les Administracions Públiques, i la resta de les disposicions vigents en la matèria.

Catorzena. Clàusula de protecció de dades de caràcter general
14.1. L’Ajuntament de la Seu d’Urgell  tractarà les dades personals de les persones sol·licitants i  de les
persones seleccionades en aquest  procés selectiu,  amb la finalitat  de gestionar  la seva sol·licitud i  les
actuacions objecte d’aquesta convocatòria, i es sotmet a les obligacions previstes en el Reglament europeu
2016/679, de 27 d’abril, General de Protecció de Dades (RGPD) i la seva adaptació a l’ordenament jurídic
espanyol a través de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia
dels drets digitals, i la resta de normativa complementària. En concret es preveu el tractament de dades de
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contacte i acadèmics de les persones que participen en l’execució i seguiment dels objectius establerts en
aquestes bases.

14.2. L’Ajuntament de la Seu d’Urgell realitzarà les tasques necessàries perquè s’acompleixin els principis i
deures establerts en la normativa vigent  sobre la matèria, per garantir  que no hi  ha risc per als drets i
llibertats dels sol·licitants i dels seleccionats. Aquestes actuacions han d’incloure especialment la garantia de
transparència, en compliment dels articles 13 i 14 del RGPD, amb la informació detallada per la corporació.

14.3.  Per  a  qualsevol  consulta  o  queixa  relacionades  amb  el  tractament  de  les  dades  personals,  els
sol·licitants  tenen el  dret de contactar  amb el  delegat de protecció de dades a través de la bústia que
l’Ajuntament de la Seu d’Urgell posa a la seva disposició: dpd@aj-laseu.cat

14.4. Les dades que les persones seleccionades han facilitat, un cop finalitzat el motiu que n’ha originat la
recollida, es conserven seguint les instruccions de gestió documental i d’arxiu de l’Ajuntament. Les dades
que les persones sol·licitants han facilitat es conserven durant un màxim de 3 anys a partir de la presentació
de la sol·licitud.

14.5.  Les persones aspirants  i  les persones seleccionades poden exercir  els  drets d’accés, rectificació,
supressió, limitació, portabilitat o oposició al tractament de les seves dades, en els termes previstos a la
legislació vigent, a través de la seu electrònica de l’Ajuntament.

14.6. Les persones seleccionades tenen l’obligació de respectar la confidencialitat de tota la informació i les
dades de caràcter personal que, per qualsevol mitjà, els arribin com a conseqüència de la seva estada a
l’Ajuntament, i no desvelar-les ni reproduir-les de cap manera a fora de l’Ajuntament. Les dades esmentades
poden referir-se tant a empleats públics, com a usuaris o ciutadans i, en general, a totes aquelles terceres
persones que de forma directa o indirecta es posin en contacte amb l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.

14.7. Les persones seleccionades tenen l’obligació de complir amb les polítiques de seguretat, protecció de
dades i ús dels sistemes d’informació vigents a l’Ajuntament, així com qualsevol instrucció que, en aquest
sentit, se’ls faciliti. A més, han de respectar la confidencialitat de qualsevol fet que hagin observat o que el
personal de l’Ajuntament els hagi fet arribar en relació amb el servei o el personal esmentat.

ANNEX
Fitxa d’autoavaluació de mèrits (l’autobaremació té la consideració de declaració responsable. La falsedat
en les dades d’autobaremació determina l’exclusió del procés i la consideració de no haver-hi participat, a
més de les actuacions legals que derivin de la falsedat en les dades) *

1. Dades personals

Nom i cognoms DNI

2. Dades de la plaça objecte de la convocatòria

Identificació de la plaça
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Denominació: Conserge

Grup: E

Naturalesa: Laboral fix

3. Experiència professional

NÚM. DE MESOS

Mesos  de  servei  o  de  treball  prestat  en  la  plaça  objecte  de  la
convocatòria o equivalent, com a funcionari interí, laboral temporal, o en
adscripcions o assignacions temporals a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell
i/o a qualsevol ens públic que en depèn.

Mesos de servei o de treball prestat en altres llocs de treball en el mateix
grup  o  subgrup  de  classificació,  però  no  en  l’exercici  de  funcions
anàlogues, com a funcionari interí, laboral temporal, o en adscripcions o
assignacions temporals a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i/o a qualsevol
ens públic que en depèn.

Mesos  de  servei  o  de  treball  prestat  en  la  realització  de  tasques
anàlogues a les de la plaça convocada, com a funcionari interí o laboral
temporal,  en  qualsevol  altra  administració  local  o  en  organismes  o
societats que depenguin d’aquesta.

4. Formació

Formació reglada i no reglada
NOM DE L’ACCIÓ FORMATIVA HORES ORGANISME FORMADOR (CAL INDICAR EL

RÈGIM JURÍDIC DE L’ORGANISME)
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Coneixements de català Sí / No

Certificat de nivell superior de català

Formació ACTIC Sí / No

Nivell 1 – Certificat bàsic ACTIC

Nivell 2 – Certificat mitjà ACTIC

Nivell 3 – Certificat avançat ACTIC

5. Altres mèrits

Sí / No

Ha superat un procés selectiu de concurs-oposició per a l’accés a una
plaça de la categoria de la plaça objecte de al convocatòria sense haver
obtingut plaça en propietat?

Bases reguladores del procés selectiu d’un conserge i operari de neteja d’edificis municipals, mitjançant el
sistema de concurs, corresponents a l’oferta pública d’estabilització de l’ocupació temporal de l’ajuntament
de la Seu d’Urgell.

Primera. Objecte i justificació

L’objecte  d’aquestes  bases  és  regular  la  selecció,  mitjançant  convocatòria pública i  amb el  sistema de
concurs de mèrits, d’una plaça de conserge i operari de neteja d’edificis municipals, classificada a la plantilla
de personal de l’Ajuntament de La Seu d’Urgell, subgrup E, en règim laboral.

Aquesta plaça es troba subjecta al procés excepcional d’estabilització regulat per la Llei 20/2021, de 28 de
desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat i resten regides per les presents bases,
corresponents a l’oferta d’estabilització de l’ocupació temporal de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, aprovades
per l’Alcaldia núm. 368/2022 en data 24.05.2022, publicades al  BOP de Lleida en data 30.05.2022 i  al
DOGC en data 27.05.2022.
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Segona. Normativa aplicable
L’Acord de condicions generals que regeix aquesta convocatòria va ser aprovat per la Junta de Govern
Local del dia 07.11.2022 i publicat al BOP el dia 15.11.2022

Aquesta convocatòria es regeix per allò disposat a la normativa vigent en matèria de Funció Pública. En
concret, al Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de l’Estatut bàsic
de l’empleat públic, al Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei
de les entitats locals, al 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, a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local
i al Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del coneixement del català i l’aranès en els processos
de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya.

Tercera. Principis rectors
L’Ajuntament  de La Seu d’Urgell  garanteix que tots  els  processos  de selecció es regiran pels  principis
constitucionals d’igualtat, mèrit i capacitat, així com els de:

a) Publicitat i convocatòria de les bases.
b) Transparència.
c) Imparcialitat i professionalitat dels membres del tribunal.
d) Independència i discrecionalitat tècnica en l’actuació del tribunal.
e) Adequació entre el contingut dels processos selectius i les funcions o tasques a desenvolupar.
f) Agilitat, sense perjudici de l’objectivitat, en els processos de selecció.

Quarta. Característiques de la plaça
Les característiques de la plaça objecte de la convocatòria són les següents:

 Nombre de places: 1
 Codi convocatòria: S.505.01.
 Règim: laboral fix.
 Denominació: Conserge i operari de neteja d’edificis municipals
 Grup: E.
 Jornada: completa
 Horari: segons necessitat del servei.
 Funcions generals:

Funcions d’operari de neteja:

- Netejar de les classes, els despatxos i sales comuns, passadissos, vidres, pols, rajoles, cadires, taules,
lavabos, pissarres, les joguines quan toqui, fregar el terra, treure les escombraries, passar la mopa, col·locar
taules  i  cadires,  i  en  general  totes  aquelles  altres  tasques  de  neteja  en  les  instal·lacions  de  centres
educatius o dependències municipals i zona annexes, així com els seus exteriors.

- Netejar  externament  les  instal·lacions  i  fer  les  neteges  generals  i  a  fons  segons  la  planificació
establerta.

- Mantenir net i en condicions òptimes els estris de neteja.

- Reposar el paper, sabó, les bosses d’escombraries i qualsevol altre producte similar que sigui assignat
al servei.
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- Comprovar al tancament dels centres, que les llums estiguin apagades, les portes tancades, activar
l’alarma i tancar el centre quan correspongui.

- Proposar  la  compra  de  material  i  dels  mitjans  necessaris  per  realitzar  les  feines  encomanades,  i
proveir-se del material i mitjans necessaris per al desenvolupament dels treballs encarregats.

- Col·laborar en la realització i actualització d’inventaris de material, etc.

- Portar un control adequat dels productes de neteja.

Tasques de conserge:

- Realització de tasques de vigilància i custòdia de dependències o equipaments municipals.

- Subministrament del  material  i  equipament  necessaris per al  funcionament de les instal·lacions del
centre.

- Tasques de comunicació i repartiment de documentació i correspondència.

- Atenció al públic.

- Cura del mobiliari, enllumenat, calefacció i refrigeració d’espais municipals on es trobi prestant els seus
serveis.

- Vetllar pel manteniment i l’estat de neteja dels espais municipals on es trobi prestant els seus serveis.

- Suplència de les tasques de consergeria o vigilància d’altres edificis municipals.

- Col·laboració en la preparació i desenvolupament d’activitats de suport logístic i en l’adequació de les
sales i altres espais habilitats per a la celebració d’actes, exposicions, cursos i qualsevol altra activitat de
naturalesa anàloga organitzada per la Corporació.

- Vigilància  de  les  instal·lacions  que  els  hi  siguin  encomanades  i  donar  compte  immediat  de  les
anomalies que observin.

- Control de l’accés a les dependències i instal·lacions.

- Obertura i tancament de les instal·lacions i dependències, així com de la custodia de les claus.

- Trasllat de documentació, maquinària, mobiliari, eines i notificacions tant internes com externes.

- Utilització de màquines reproductores, fotocopiadores, etc.

- 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

- I, en general qualsevol altra funció de caràcter similar que li sigui atribuïda

Les funcions  no són determinants  i  excloents,  per  la qual  cosa es  considera qualsevol  altra funció de
caràcter similar que li sigui atribuïda.
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Cinquena. Requisits dels aspirants
Per poder prendre part en el procés les persones aspirants hauran de complir, en la data de finalització del
termini  de  presentació  de  sol·licituds,  i  durant  el  desenvolupament  del  procés  selectiu,  els  següents
requisits:

a) Tenir la nacionalitat espanyola o trobar-se en algun dels supòsits previstos a l’article 57 del TREBEP.
Independentment de la seva nacionalitat, també podran ser admesos en aquesta convocatòria els cònjuges
dels espanyols i espanyoles i dels nacionals d’altres estats membres si no estan separats de dret. Així com
els i les descendents dels i de les cònjuges dels espanyols i espanyoles i dels nacionals d’altres estats
membres de la Unió Europea, sempre que els cònjuges no estiguin separats de dret, si són menors de 21
anys o dependents.
Les  persones  aspirants  amb  nacionalitat  diferent  a  l’espanyola  hauran  de  demostrar  els  coneixements
suficients de castellà i català i es podrà exigir la superació de proves amb aquesta finalitat.
b) Tenir la capacitat funcional per al desenvolupament de les funcions corresponents.
c) Haver complert els 16 anys i no excedir l’edat màxima de jubilació o la que s’estableixi a les bases
específiques de la convocatòria, si fos el cas, d’acord amb la normativa específica d’aplicació.
d) No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de les Administracions Públiques o
òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats Autònomes, ni trobar-se en situació d’inhabilitació
absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial o per exercir funcions similars a
les que es desenvolupaven.
En el  cas de pertànyer a un altre estat, no trobar-se inhabilitats o en situació equivalent ni  haver estat
sotmesos a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu estat i en els mateixos termes, l’accés
a l’ocupació pública.
e) De conformitat amb la Disposició Addicional 7a de la llei 7/2007, de 12 d’abril, que aprova l’Estatut
Bàsic de l’empleat públic, no s’exigeix estar en possessió de cap de les titulacions previstes en el sistema
educatiu.
En  el  cas  de  titulacions  expedides  a  l’estranger,  cal  aportar  l’homologació  corresponent  del  Ministeri
d’Educació, Cultura i Esports.
Si el títol procedeix d’un estat membre de la Unió Europea, s’ha de presentar el certificat acreditatiu del
reconeixement o d l’homologació del títol equivalent, de conformitat amb la Directiva 89/48/CEE, de 21 de
desembre de 1988, el Reial Decret 1837/2008 i altres normes de transposició i desplegament.
f) No tenir la condició de personal laboral fix en el mateix cos, escala o especialitat, en la mateixa escala,
subescala, classe o categoria de l’administració a que s’opta.
g) Acreditar coneixements de català equivalents al nivell A2 del marc europeu comú de referència (MECR)
segons estableix el Decret 161/2002, d’11 de juny.
Els aspirants que no acreditin estar en possessió del certificat de coneixements de llengua catalana del
nivell de suficiència de català A2 de la Secretaria de Política Lingüística o equivalent hauran de realitzar una
prova de coneixements amb contingut anàleg.
Sempre que sigui possible, la prova la farà una persona tècnica del Consorci de Normalització Lingüística.
Aquesta persona assistirà al tribunal amb veu i sense vot. Aquesta té caràcter obligatori i eliminatori i es
qualificarà d’apte o no apte. Les persones aspirants que no superin la prova de català quedaran exclosos de
la convocatòria.
Quedaran exemptes de fer la prova aquelles persones candidates que, en algun procés de selecció per a
l’accés a la condició de personal funcionari o laboral, en qualsevol Administració o entitat del sector públic
institucional, ja hagin superat una prova de coneixements de català de nivell equivalent o superior.
h) Acreditar coneixements superiors de castellà tant en l’expressió oral com en l’escrita.
Les  persones  aspirants  admeses  en  el  procés  selectiu  que  no  tinguin  la  nacionalitat  espanyola  han
d’acreditar uns coneixements superiors de la llengua castellana.
L’aspirant que no pugui acreditar documentalment que posseeix el nivell requerit s’haurà de sotmetre a les
proves de coneixements de castellà previstes a les presents bases. Quedaran exemptes de la realització de
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l’exercici de llengua castellana les persones aspirants que n’acreditin el coneixement superior mitjançant
alguna de les tres opcions següents:
- Haver cursat la primària, la secundaria i el batxillerat, si s’escau, a Espanya.
- Diploma d’espanyol  d’acord amb el  RDL 1137/2002, de 31 d’octubre,  o equivalent,  o certificat  que
acrediti haver superat totes les proves requerides per a l’obtenció del mateix.
- Certificat d’aptitud en espanyol per a persones estrangeres expedit per escoles oficials d’idiomes.
i) No patir cap malaltia ni cap limitació física o psíquica que impedeixi el desenvolupament normal de les
funcions corresponents a la plaça convocada.

Sisena. Presentació de sol·licituds i llista d’admesos i exclosos

6.1. Les persones interessades en prendre part en el procediment hauran de presentar una instància en la
qual hauran de fer constar que coneixen i accepten aquestes bases i reconeixen totes i cadascuna de les
condicions exigides.

Les  instàncies  hauran  de  presentar-se  per  la  seu  electrònica  de  l’Ajuntament  de  la  Seu  d’Urgell
(www.laseu.cat) i es podran presentar únicament de forma telemàtica a la seu electrònica de l’Ajuntament.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals, per aquesta convocatòria els terminis seran
del dia 1.7.2024 al 20.07.2024, ambdós inclosos. L’Ajuntament no acceptarà instàncies presentades abans
de la data d’inici ni després de la data final.

Les bases i la convocatòria es publicaran íntegrament en el BOP i DOGC. Els restants i successius anuncis
d’aquesta convocatòria es faran públics únicament en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.

6.2. A la instància s’adjuntarà:

a. Fotocòpia  del  Document  Nacional  d’Identitat  o  del  document  equivalent  dels  altres  països,  o  el
consentiment de la persona aspirant per tal que l’Ajuntament pugui comprovar que les dades que la persona
manifesta s’ajusten a la realitat.
b. Fotocòpia de la titulació d’accés requerida.
c. Currículum vitae en el qual s’incloguin les dades personals i de contacte.
d. Fotocòpia del document acreditatiu dels coneixements de nivell de català.
e. Fotocòpia del document acreditatiu dels coneixements de nivell de castellà.
f. Llistat ordenat de mèrits a tenir en compte a la fase de concurs, així com altres mèrits i circumstàncies
al·legades que hagin de ser valorades.
g. Fotocòpia dels certificats i títols acreditatius dels mèrits al·legats, tant personals com professionals.
h. Declaració responsable de complir totes i cadascuna de les condicions exigides en les bases d’aquesta
convocatòria,  sempre  referides  a  la  data  en  què  expira  el  termini  assenyalat  per  a  la  presentació
d’instàncies.

6.3. Tota la documentació haurà de ser presentada de forma telemàtica. L’Ajuntament podrà requerir la
documentació original en cas de dubte per tal de garantir-ne la veracitat. En cas que es detecti falsedat en el
document la persona quedarà automàticament suspesa del procés.

6.4. Es computaran com a situacions assimilades al servei actiu, als efectes del còmput de serveis prestats,
els següents:

a. Les persones que hagin gaudit d’una excedència per cura de familiars d’acord amb l’article 89.4 del
TREBEP.
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b. Les persones que hagin gaudit d’una excedència per raó de violència de gènere d’acord amb l’article
89.5 del TREBEP.
c. Les persones declarades en serveis especials d’acord amb l’article 87 del TREBEP.
d. El personal laboral declarat en excedència forçosa d’acord amb l’article 46.1 del TRET.

6.5. Amb la presentació de la sol·licitud, les persones aspirants:

a. Donen el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per
prendre part en aquesta convocatòria i per a la tramitació del procés selectiu, que seran incorporades al
fitxer de Recursos Humans, d’acord amb la normativa vigent.
b. Donen  el  seu  consentiment  a  rebre  per  via  electrònica  les  comunicacions  que  puguin  derivar-se
d’aquest procés.

6.6. Els aspirants, en el moment de la presentació de la instància per participar en el procés selectiu, hauran
de presentar en format digital, la fitxa d’autoavaluació amb els mèrits aportats així com la documentació
acreditativa corresponent. Només s’han de fer constar els mèrits obtinguts fins a l’últim dia del període de
presentació d’instàncies.

6.7. El currículum vitae i la vida laboral no substitueixen les funcions de la fitxa d’autoavaluació aportada a
l’Annex de les presents bases.

6.8.  Els  certificats  o  titulacions  hauran  d’acreditar  que  s’han  obtingut  com  a  molt  tard  en  la  data  de
presentació de sol·licituds.

6.9.  Les  persones  en  situació  de  discapacitat  seran  admeses  al  procés  de  selecció  sense  necessitat
d’acreditar  les  seves  condicions  psíquiques,  físiques  i  sensorials  abans  del  seu  començament,  sens
perjudici  que,  superat  el  procés  selectiu,  en  presentar  la  documentació  per  ser  nomenades,  hauran
d’acreditar, igual que la resta d’aspirants, la seva capacitat per desenvolupar les funcions i tasques dels llocs
que es convoquen.

Els aspirants amb discapacitat podran demanar en la sol·licitud de participació, l’adaptació o l’adequació de
temps i mitjans materials per a la realització de les proves i dels exercicis previstos en la convocatòria i el
motiu d’aquestes. Als efectes d’aquestes adaptacions es considerarà el que estableix l’article 7 del Decret
66/1999, de 9 de març, sobre l’accés a la funció pública de les persones amb discapacitat i dels equips de
valoració multiprofessional.

Els  aspirants  en  situació  de  discapacitat  que  sol·licitin  adaptacions,  hauran  de  presentar  un  dictamen
vinculant expedit per l’equip multiprofessional competent que determinarà, si fos el cas, l’adaptació del lloc o
llocs de treball sempre que aquesta no impliqui una modificació exorbitant en el context de l’organització o
sigui incompatible amb el desenvolupament de les funcions i tasques del lloc o llocs que es convoca.

6.10. Un cop finalitzat el termini de presentació d’instàncies la Junta de Govern Local aprovarà, la llista
provisional de les persones aspirants admeses i excloses al procés selectiu, amb expressió de la causa
d’exclusió.  En  la  mateixa  resolució  s’indicarà  la  composició  del  tribunal  i  el  lloc,  la  data  i  l’hora  del
començament de les proves de coneixement d’idiomes, si s’escau.

6.11. Aquesta llista provisional es publicarà a l’e-tauler de l’Ajuntament. Malgrat això, en aplicació del que
preveu el segon paràgraf de l’art. 78 del Reglament del personal al servei de les entitats locals, es podrà
substituir aquesta publicació per una notificació a tots els interessats.
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6.12. Un cop publicada la llista provisional es concedirà un termini de 5 dies hàbils per a la presentació
d’esmenes i reclamacions, per esmenar el defecte o adjuntar el document que sigui preceptiu. Si en aquest
termini no hi hagués reclamacions, al·legacions o esmenes la llista passaria a ser definitiva i es publicarà a
l’e-tauler de l’Ajuntament.

Setena. Tribunal qualificador

7.1. El tribunal qualificador s’ajustarà al que disposa l’article 60 del TREBEP i al Reglament de Personal al
servei de les entitats locals, aprovats pel Decret 214/1990. La seva composició serà estricament tècnica,
ajustada als principis d’imparcialitat i professionalitat, seguint en la mesura del possible els criteris de paritat
entre dones i homes.

7.2. El tribunal qualificador estarà constituït de la següent manera:

- President: un funcionari de carrera i/o personal laboral fix, personal de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.
- Dos vocals tècnics: funcionaris de carrera i/o personal laborals fix que podran ser o no personal del
mateix Ajuntament i que compliran en tot moment amb els requisits de professionalitat i imparcialitat.
- Secretari: un funcionari o personal laboral de l’Ajuntament, amb veu però sense vot.

Un dels vocals i el seu suplent ho serà a proposta de l’EAPC.

7.3. El tribunal no podrà constituir-se sense l’assistència d’almenys tres membres amb veu i vot, titulars o
suplents, ni podrà actuar sense la presència, com a mínim, del President i del Secretari. El Tribunal podrà
optar per reunir-se telemàticament sempre que es compleixin els requisits indicats a la base setena.

7.4.  El  tribunal pot  disposar la incorporació a les seves tasques d’assessors especialistes, els quals es
limitaran a l’exercici de les seves especialitats tècniques en base a les quals col·laboraran exclusivament
amb el tribunal. La seva funció se circumscriu a l’assessorament tècnic especialitzat, actuant amb veu però
sense vot. Els assessors hauran de guardar sigil i confidencialitat sobre les dades i assumptes sobre els
quals tinguin coneixement a conseqüència de la seva tasca assessora al tribunal.

7.5. L’abstenció i recusació dels i de les membres del tribunal s’ha d’ajustar al que preveuen els articles 23 i
24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

7.6.  El  tribunal  està  facultat  per  resoldre  els  dubtes  o  les  discrepàncies  que  s’originin  durant  el
desenvolupament del procés de selecció.

7.7. En cas d’empat, el vot del President serà de qualitat.

7.8.  El  tribunal  ordenarà  a  les  persones  aspirants  d’acord  amb  la  puntuació  declarada  en  la  fitxa
d’autoavaluació.

7.9. Una vegada es disposi d’aquest llistat ordenat, el tribunal comprovarà les puntuacions de les persones
aspirants.  La  comprovació  es  realitzarà  respecte  dels  documents  aportats  i  esmentats  a  la  fitxa
d’autoavaluació i/o les dades aportades pel  Servei  de Recursos Humans de l’Ajuntament  respecte dels
serveis prestats en aquesta administració. En cas d’empat es verificarà la informació per poder desfer-los en
funció dels criteris fixats a la base 9.2 de les presents bases.

7.10. El tribunal podrà exigir que els aspirants mostrin els documents originals. En aquest cas, els aspirants
hauran d’aportar-los a l’Ajuntament  en el  termini  màxim de 5 dies des del  requeriment  que es  faci  als
aspirants.
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7.11. El tribunal podrà decidir no comprovar la puntuació dels aspirants que, segons la puntuació que han fet
constar a la fitxa d’autoavaluació, no tenen opcions de poder ser seleccionats.

7.12. Una vegada realitzada la comprovació, el tribunal fixarà la llista provisional de puntuacions, ordenant
de major a menor les sol·licituds i indicant el resultat d’aplicar els criteris de desempat, quan hagi estat
necessari. En aquest llistat, les persones aspirants amb puntuació idèntica sortiran al mateix lloc.

7.13. El llistat es publicarà a l’e-Tauler de la seu electrònica de l’Ajuntament i no es farà cap notificació
personal als aspirants.

7.14. Les persones aspirants podran formular al·legacions en un termini de 5 dies hàbils a comptar des del
dia següent a la data de publicació de la llista i aportar els documents justificatius dels mèrits que s’hagin fet
constar  a la fitxa d’autoavaluació.  No podran incloure nous mèrits que no s’hagin fet  constar  a la fitxa
d’autoavaluació.

7.15.  El  tribunal  analitzarà  les  al·legacions,  les  resoldrà  justificadament,  fixarà  el  llistat  definitiu  de
puntuacions i farà la proposta de nomenament o contractació a l’òrgan competent. L’acta es publicarà a
l’e-Tauler de la seu electrònica de l’Ajuntament.

Vuitena. Procés selectiu

8.1. La forma de selecció serà la de concurs de mèrits, que es regirà segons els criteris generals establerts
a  l’acord  sobre  els  processos  d’estabilització  de  l’Ajuntament  de  la  Seu  d’Urgell  i  allò  disposat  a  les
Disposicions  Addicionals  6ª  i  8ª  de la  Llei  20/2021, de 28 de desembre,  de mesures  urgents  per  a  la
reducció de la temporalitat en l’ocupació pública.

8.2. Les persones aspirants que no acreditin un coneixement de català i castellà segons allò disposat a la
base 5ª hauran de realitzar les proves de coneixements de llengües que es detallen a continuació:

a. Prova de coneixements de català.
S’ajustarà a les disposicions del  Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del  coneixement del
català  i  l’aranès  en  els  processos  de  selecció  de  personal  i  de  provisió  de  llocs  de  treball  de  les
administracions públiques de Catalunya.
La prova de llengua catalana es qualificarà com a apte o no apte, essent, per tant, de caràcter eliminatori, i
el fet de no superar-la suposarà l’exclusió del procés selectiu.
Les  persones  aspirants  que  estiguin  en  possessió  del  certificat  acreditatiu  corresponent  o  els  seus
equivalents resten exempts de portar a terme aquesta prova.
b. Prova de coneixements de castellà.
Consistirà en la realització d’una prova en què es comprovarà que les persones aspirants posseeixen un
nivell  adient  de comprensió  i  expressió oral  i  escrita  d’aquesta llengua,  en tot  cas  ajustat  al  contingut
funcional del lloc de treball a desenvolupar.
La prova de llengua castellana es qualificarà com a apte o no apte, essent, per tant, de caràcter eliminatori, i
el fet de no superar-la suposarà l’exclusió del procés selectiu.
Les  persones  aspirants  que  estiguin  en  possessió  del  certificat  acreditatiu  corresponent  o  els  seus
equivalents resten exempts de portar a terme aquesta prova.

8.3. L’acreditació i valoració dels mèrits es realitzarà d’acord amb els següents paràmetres:

a. El  límit  temporal  per  valorar  l’experiència  professional  serà  la  data  de  finalització  del  termini  de
presentació de sol·licituds de participació.
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b. Només  es  valoraran  els  mèrits  citats  a  la  fitxa  d’autoavaluació  aportada  durant  el  període  de
presentació  d’instàncies  i  que es  pugui  verificar  amb la  documentació  acreditativa  presentada dins  del
mateix termini.
c. L’experiència professional es computa per mesos complets.
d. Els serveis prestats a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell  s’hauran d’acreditar mitjançant el certificat de
serveis prestats. El certificat no s’haurà d’aportar amb la instància i s’incorporarà d’ofici a la documentació
de cada aspirant, si aquest ho fa constar a la fitxa d’autoavaluació.
e. Els serveis prestats a d’altres Administracions públiques s’acreditaran mitjançant certificat de serveis
prestats amb el model de l’Annex I del Reial Decret 1461/82. No s’acceptaran els acreditats amb algun altre
model de certificat.
f. L’acreditació de la formació es realitzarà mitjançant  fotocòpia  dels  corresponents  títols  o certificats
emesos per les institucions formadores corresponents, que hauran d’incloure la identificació de la persona
titular, les hores de durada o crèdits equivalents, la temàtica, la data d’emissió, la indicació sobre si és un
certificat d’aprofitament o assistència, i l’organisme emissor.
g. Els mèrits obtinguts a l’estranger s’han d’acreditar mitjançant certificats traduïts oficialment a qualsevol
de les dues llengües oficials a Catalunya.

8.4. La puntuació del concurs de mèrits serà d’un màxim de 10 punts, que es distribuiran d’acord amb els
criteris següents:

8.4.1. Experiència professional.

L’experiència professional tindrà una valoració màxima de 6 punts, segons es detalla:

a. L’experiència  en  la  plaça  convocada  o  equivalent,  com a  funcionari  interí,  laboral  temporal,  o  en
adscripcions o assignacions temporals a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i/o a qualsevol ens públic que en
depèn es valorarà amb 0,10 punts per cada mes de serveis prestats.
b. L’experiència en altres llocs del mateix grup o subgrup de classificació, però no en la realització de
feines anàlogues, com a funcionari interí, laboral temporal, o en adscripcions o assignacions temporals a
l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i/o a qualsevol ens públic que en depèn es valorarà amb 0,0705 punts per
cada mes de serveis prestats.
c. L’experiència en llocs de treball  realitzant  tasques anàlogues a les de la plaça convocada, com a
funcionari interí  o laboral temporal, en altres administracions locals o en organismes o societats que en
depenguin es valorarà amb 0,033 punts per cada mes de serveis prestats.

8.4.1.2. Per a valorar l’experiència professional es seguiran els criteris següents:

a. Es comptabilitzarà com a mes un període ininterromput de 30 dies, independentment de la jornada de
treball, i no es tindran en compte les fraccions inferiors excepte quan s’apliquin els criteris de desempat.
b. En aquells casos de reducció de jornada per guarda legal o cura directa d’un familiar fins al segon grau
de consanguinitat o afinitat, aquests períodes es computaran com a jornada sencera, sempre que quedin
acreditats.

8.4.2. Formació.

Els mèrits acadèmics es valoraran amb un màxim de 4 punts, seguint els criteris següents:

a. Es valoraran tots els cursos i  altres formacions reglades i  no reglades per  0,08 punts per  hora de
formació acreditada.
b. Certificats de cursos i altres formacions reglades i no reglades on s’especifiquin les hores de formació.
c. Es valorarà tenir un nivell de català superior a l’exigit. S’atorgaran 0,25 punts per nivell.
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d. Es valorarà tenir l’ACTIC a raó de 0,50 punts per cada nivell.

8.4.3. Altres mèrits.

Es valorarà amb 0,50 punts haver superat un concurs-oposició de la categoria convocada a l’Ajuntament de
la Seu d’Urgell sense haver obtingut plaça en propietat.

Novena. Llista de persones aprovades i presentació de documents

9.1. La puntuació definitiva del procés selectiu serà el resultat de la puntuació obtinguda en la valoració dels
mèrits.

9.2. En cas d’empat, l’ordre de les persones aspirants s’establirà seguint els següents criteris:

1. Segons l’experiència total acreditada:
a. Major experiència a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i a la plaça convocada.
b. Major experiència a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i en altres llocs de treball del mateix grup que el de
la plaça convocada.
c. Major experiència en altres entitats locals i a la plaça convocada.
2. Major  nombre  de  dies  d’experiència  professional  en  la  plaça  convocada  o  equivalent,  prestats  a
l’Ajuntament de la Seu d’Urgell o en qualsevol ens públic integrat d’aquest.
3. La persona aspirant de major edat.

9.3.  Un  cop  finalitzada  la  qualificació  de  les  persones  aspirants  es  publicarà  la  relació  de  persones
aprovades per ordre de puntuació final.

9.4. L’aspirant que resulti seleccionat haurà de presentar davant de la Secretaria General de l’Ajuntament,
dins del termini de 20 dies naturals des de que es faci pública la proposta d’aspirant a la plaça objecte
d’aquesta convocatòria i abans de ser contractat com a laboral fix, el certificat mèdic acreditatiu de complir
les condicions físiques o psíquiques específiques per a l’exercici de les funcions pròpies del lloc de treball al
que es  fa  referència  així  com original  o  còpia  compulsada  de tots  els  documents  requerits  a  la  base
cinquena d’aquesta convocatòria.

9.5. Si l’aspirant seleccionat no signa el contracte o no aporta la referida documentació durant el termini
previst, es procedirà al nomenament del següent aspirant de la llista de puntuacions finals, respecte el qual
serà aplicable el mateix termini que a l’anterior; i així successivament per ordre de prelació d’acord amb les
puntuacions finals.

Desena. Període de pràctiques

10.1. Formarà part del procés selectiu la superació d’un període de pràctiques amb caràcter eliminatori, que
tindrà la durada prevista en l’Estatut dels Treballadors.

10.2.  A la  finalització  del  període  de  pràctiques  s’emetrà  informe  d’avaluació  per  part  de  la  persona
responsable de fer el seguiment de la persona nomenada. La qualificació d’aquest període serà apte o no
apte. En cas dels aspirants declarats no aptes per resolució motivada de l’Alcaldia amb tràmit d’audiència
previ, perdran en conseqüència tots els drets a ser contractats.

10.3. El període de pràctiques es suprimirà en el cas que la persona aspirant hagi ocupat durant un termini
superior  als  dos  mesos  com  a  període  de  pràctiques  una  plaça  equivalent  a  la  de  l’objecte  de  la
convocatòria i a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.
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10.4. Durant el període de pràctiques el personal haurà d’assistir als cursos de formació que l’Ajuntament
pugui organitzar.

10.5. Els aspirants que hagin superat aquest període seran contractats en règim laboral fix. Els que no
l’hagin superat perdran tots els drets a ser contractats.

Onzena. Creació i funcionament de la borsa de treball

11.1. Borsa de treball genèrica tindrà el funcionament que es descriu a continuació:

Les persones aspirants a les vacants convocades i que no obtinguin plaça passaran a formar part d’una
borsa de treball  de caràcter  extraordinari  per  ordre de puntuació.  Aquesta borsa funcionarà dins de la
jerarquia de borses i serà la que prevalgui per sobre del a resta de borses existents.

En cas d’empat entre els aspirants que s’incorporaran a la borsa, l’ordre s’establirà seguint els criteris de
desempat establerts en la base 9.2 de les presents bases.

11.2. Borsa de treball específica:

La finalitat d’aquesta borsa és excepcional, atenent l’esperit de la Llei 20/2021. Així, l’objecte de la borsa és
proveir aquelles places que han estat cobertes inicialment en propietat i respecte de les quals l’aspirant
seleccionat durant el  període de prova o mentre duri el  pla d’estabilització passi  a una situació que no
impliqui reserva de plaça. En aquest cas, l’Ajuntament podrà recórrer a la borsa de laborals fix per tal de
proveir la plaça que es generi com a conseqüència de la plaça que hagi tornat a quedar vacant.

La borsa de treball creada a partir d’aquest procés selectiu serà vigent fins al dia 31 d’octubre de 2024.

Les persones aspirants que passin a formar part de la borsa de treball podran ser cridades per l’Ajuntament
d’acord amb l’ordre rigorós de qualificació per al seu nomenament d’acord amb allò disposat a l’article 10 del
TREBEP, sempre i quan es trobin disponibles i reuneixin la resta de requisits en la data prevista per a l’inici
de la interinitat, i procedeixi legalment conforme a la normativa vigent del moment.

11.3. La pertinència a la borsa de treball  no implica, per si mateixa, cap mena de dret al nomenament.
Únicament es garanteix que quan l’Ajuntament consideri necessària la cobertura urgent d’una plaça s’apliqui
el procediment establert en aquestes bases.

11.4 L’Ajuntament intentarà comunicar-se un màxim de tres vegades amb la persona aspirant mitjançant
mitjans telemàtics: trucada telefònica, videotrucada, correu electrònic, SMS, etc. Entre cada intent hauran de
passar com a mínim 3 hores.

Si la persona no respongués en un termini màxim de tres dies hàbils, aquesta passaria a ocupar el darrer
lloc de la borsa de treball i l’Ajuntament iniciaria les comunicacions amb el o la següent aspirant de la borsa.
Tots els intents de comunicació per part de l’Ajuntament quedaran registrats a l’expedient pertinent.

11.5. Si la persona cridada respongués a la comunicació iniciada per l’Ajuntament, aquest li atorgaria un
període màxim de dos dies hàbils per manifestar la seva conformitat o renúncia al nomenament.

11.6. La permanència de les persones a aquesta borsa resta supeditada a la disponibilitat per cobrir les
vacants que es presentin. S’exceptuen d’aquest supòsit les renúncies per causa justificada. Es consideren
causes justificades aquelles sobrevingudes i no voluntàries com malalties, part o compliment d’un deure
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inexcusable  de  caràcter  públic  o  personal,  entre  d’altres.  Aquestes  situacions  s’hauran  de  justificar
documentalment.

11.7. Les persones que acumulin dues renúncies corresponents a dues ofertes de treball per alguna causa
diferent a les citades anteriorment, o siguin sancionades per la incoació d’un procediment disciplinari, seran
eliminades de la borsa.

11.8. Si el responsable del servei on s’adscrigui la persona integrant de la borsa prèviament nomenada emet
un informe negatiu, relatiu a la manca de capacitat manifestada per un rendiment insuficient que impedeixi
realitzar amb eficàcia les funcions atribuïdes al lloc de treball, en donarà trasllat a Recursos Humans, i
s’articularà  el  procediment  contradictori  corresponent,  el  qual  podrà comportar  l’expulsió  de la  persona
aspirant de la borsa, tot informant, si s’escau, la representació del personal.

Dotzena. Incompatibilitats

12.1. Serà aplicable a les persones proposades el règim d’incompatibilitat al sector públic, en compliment
dels quals en el moment del nomenament, hauran d’aportar una declaració de les activitats que realitza,
sol·licitant la compatibilitat en el seu cas, o exercir l’opció prevista a l’article 337 del Decret 214/90, de 30 de
juliol,  pel  qual  s’aprova el  Reglament  de Personal  al  servei  de les entitats  locals, així  com la resta de
disposicions aplicables.

12.2.  Pel  que  fa  a  la  determinació  i  adscripció  al  lloc  de  treball,  règim d’horari  i  jornada,  la  persona
nomenada s’atindrà als acords i resolucions que adoptin els òrgans corresponents de l’Ajuntament.

Tretzena. Incidències i recursos

13.1. Contra la convocatòria i les presents bases, que exhaureixen la via administrativa, es podrà interposar
per part de les persones interessades recurs potestatiu de reposició en el termini d’un mes davant el mateix
òrgan que les hagi aprovat, d’acord amb l’article 123 de la Llei  39/2015, d’1 d’octubre, de procediment
administratiu  comú  de  les  administracions  públiques.  En  cas  de  no  interposar  el  recurs  potestatiu  de
reposició es podrà interposar directament recurs contenciós administratiu, segons l’article abans esmentat i
el 45 i següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa,
davant el Jutjat contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la publicació
al Butlletí Oficial de la Província de Lleida.

13.2. Els actes qualificats del tribunal qualificador podran ser recorreguts en alçada davant la presidència de
la corporació o de l’autoritat en qui hagi delegat en el termini d’un mes des que s’hagin publicat.

13.3. Els actes de tràmit del tribunal qualificador no podran ser objecte de recurs, sense perjudici que es
puguin interposar reclamacions quan es tracti d’esmenar possibles errors materials en la confecció de la
llista d’aprovats, errors en la transcripció de publicacions, errors aritmètics en les qualificacions o errors
observables a simple vista. Aquests errors també podran ser corregits d’ofici pel tribunal.

13.4. El Tribunal està facultat per resoldre els dubtes o discrepàncies que sorgeixin referents a aquestes
bases i al desenvolupament del procés selectiu, i per prendre els acords necessaris pel seu bon ordre i
desenvolupament.

13.5. En allò no previst en aquestes bases serà d’aplicació el que disposen la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim
local que va ser aprovat per Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, el Reial Decret Legislatiu 5/2015,
de 30 d’octubre, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, el Text refós
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de la Llei municipal i de règim local de Catalunya que va ser aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril,  el  Reglament  de  personal  al  servei  de  les  entitats  locals  que  va  ser  aprovat  per  decret  de  la
Generalitat  de  Catalunya  214/1990,  de  30  de  juliol,  la  Llei  39/2015,  de  1  d’octubre,  de  procediment
administratiu comú de les Administracions Públiques, i la resta de les disposicions vigents en la matèria.

Catorzena. Clàusula de protecció de dades de caràcter general

14.1. L’Ajuntament de la Seu d’Urgell  tractarà les dades personals de les persones sol·licitants i  de les
persones seleccionades en aquest  procés selectiu,  amb la finalitat  de gestionar  la seva sol·licitud i  les
actuacions objecte d’aquesta convocatòria, i es sotmet a les obligacions previstes en el Reglament europeu
2016/679, de 27 d’abril, General de Protecció de Dades (RGPD) i la seva adaptació a l’ordenament jurídic
espanyol a través de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia
dels drets digitals, i la resta de normativa complementària. En concret es preveu el tractament de dades de
contacte i acadèmics de les persones que participen en l’execució i seguiment dels objectius establerts en
aquestes bases.

14.2. L’Ajuntament de la Seu d’Urgell realitzarà les tasques necessàries perquè s’acompleixin els principis i
deures establerts en la normativa vigent  sobre la matèria, per garantir  que no hi  ha risc per als drets i
llibertats dels sol·licitants i dels seleccionats. Aquestes actuacions han d’incloure especialment la garantia de
transparència, en compliment dels articles 13 i 14 del RGPD, amb la informació detallada per la corporació.

14.3.  Per  a  qualsevol  consulta  o  queixa  relacionades  amb  el  tractament  de  les  dades  personals,  els
sol·licitants  tenen el  dret de contactar  amb el  delegat de protecció de dades a través de la bústia que
l’Ajuntament de la Seu d’Urgell posa a la seva disposició: dpd@aj-laseu.cat

14.4. Les dades que les persones seleccionades han facilitat, un cop finalitzat el motiu que n’ha originat la
recollida, es conserven seguint les instruccions de gestió documental i d’arxiu de l’Ajuntament. Les dades
que les persones sol·licitants han facilitat es conserven durant un màxim de 3 anys a partir de la presentació
de la sol·licitud.

14.5.  Les persones aspirants  i  les persones seleccionades poden exercir  els  drets d’accés, rectificació,
supressió, limitació, portabilitat o oposició al tractament de les seves dades, en els termes previstos a la
legislació vigent, a través de la seu electrònica de l’Ajuntament.

14.6. Les persones seleccionades tenen l’obligació de respectar la confidencialitat de tota la informació i les
dades de caràcter personal que, per qualsevol mitjà, els arribin com a conseqüència de la seva estada a
l’Ajuntament, i no desvelar-les ni reproduir-les de cap manera a fora de l’Ajuntament. Les dades esmentades
poden referir-se tant a empleats públics, com a usuaris o ciutadans i, en general, a totes aquelles terceres
persones que de forma directa o indirecta es posin en contacte amb l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.

14.7. Les persones seleccionades tenen l’obligació de complir amb les polítiques de seguretat, protecció de
dades i ús dels sistemes d’informació vigents a l’Ajuntament, així com qualsevol instrucció que, en aquest
sentit, se’ls faciliti. A més, han de respectar la confidencialitat de qualsevol fet que hagin observat o que el
personal de l’Ajuntament els hagi fet arribar en relació amb el servei o el personal esmentat.

ANNEX
Fitxa d’autoavaluació de mèrits (l’autobaremació té la consideració de declaració responsable. La falsedat
en les dades d’autobaremació determina l’exclusió del procés i la consideració de no haver-hi participat, a
més de les actuacions legals que derivin de la falsedat en les dades) *

1. Dades personals
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Nom i cognoms DNI

2. Dades de la plaça objecte de la convocatòria

Identificació de la plaça

Denominació: Conserge i operari de neteja d’edificis municipals

Grup: E

Naturalesa: Laboral fix

3. Experiència professional

NÚM. DE MESOS

Mesos  de  servei  o  de  treball  prestat  en  la  plaça  objecte  de  la
convocatòria o equivalent, com a funcionari interí, laboral temporal, o en
adscripcions o assignacions temporals a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell
i/o a qualsevol ens públic que en depèn.

Mesos de servei o de treball prestat en altres llocs de treball en el mateix
grup  o  subgrup  de  classificació,  però  no  en  l’exercici  de  funcions
anàlogues, com a funcionari interí, laboral temporal, o en adscripcions o
assignacions temporals a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i/o a qualsevol
ens públic que en depèn.

Mesos  de  servei  o  de  treball  prestat  en  la  realització  de  tasques
anàlogues a les de la plaça convocada, com a funcionari interí o laboral
temporal,  en  qualsevol  altra  administració  local  o  en  organismes  o
societats que depenguin d’aquesta.

4. Formació

Formació reglada i no reglada
NOM DE L’ACCIÓ FORMATIVA HORES ORGANISME FORMADOR (CAL INDICAR EL

RÈGIM JURÍDIC DE L’ORGANISME)
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Coneixements de català Sí / No

Certificat de nivell superior de català 

Formació ACTIC Sí / No

Nivell 1 – Certificat bàsic ACTIC

Nivell 2 – Certificat mitjà ACTIC

Nivell 3 – Certificat avançat ACTIC

5. Altres mèrits

Sí / No

Ha superat un procés selectiu de concurs-oposició per a l’accés a una
plaça de la categoria de la plaça objecte de al convocatòria sense haver
obtingut plaça en propietat?

Bases reguladores del procés selectiu d’una plaça de dinamitzador de gent gran i solidaritat, mitjançant el
sistema de concurs, corresponents a l’oferta pública d’estabilització de l’ocupació temporal de l’ajuntament
de la Seu d’Urgell.
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Primera. Objecte i justificació

L’objecte  d’aquestes  bases  és  regular  la  selecció,  mitjançant  convocatòria pública i  amb el  sistema de
concurs de mèrits, d’una plaça de Dinamitzador de Gent Gran i Solidaritat, classificada a la plantilla de
personal  de  l’Ajuntament  de  La  Seu  d’Urgell  a  l’escala  d’Administració  Especial,  subescala  serveis
especials, subgrup C1, en règim funcionarial.

Aquesta plaça es troba subjecta al procés excepcional d’estabilització regulat per la Llei 20/2021, de 28 de
desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat i resten regides per les presents bases,
corresponents a l’oferta d’estabilització de l’ocupació temporal de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, aprovades
per l’Alcaldia núm. 368/2022 en data 24.05.2022, publicades al  BOP de Lleida en data 30.05.2022 i  al
DOGC en data 27.05.2022.

Segona. Normativa aplicable

L’Acord de condicions generals que regeix aquesta convocatòria va ser aprovat per la Junta de Govern
Local del dia 07.11.2022 i publicat al BOP el dia 15.11.2022

Aquesta convocatòria es regeix per allò disposat a la normativa vigent en matèria de Funció Pública. En
concret, al Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de l’Estatut bàsic
de l’empleat públic, al Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei
de les entitats locals, al 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, a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local
i al Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del coneixement del català i l’aranès en els processos
de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya.

Tercera. Principis rectors

L’Ajuntament  de La Seu d’Urgell  garanteix que tots  els  processos  de selecció es regiran pels  principis
constitucionals d’igualtat, mèrit i capacitat, així com els de:

a) Publicitat i convocatòria de les bases.
b) Transparència.
c) Imparcialitat i professionalitat dels membres del tribunal.
d) Independència i discrecionalitat tècnica en l’actuació del tribunal.
e) Adequació entre el contingut dels processos selectius i les funcions o tasques a desenvolupar.
f) Agilitat, sense perjudici de l’objectivitat, en els processos de selecció.

Quarta. Característiques de la plaça

Les característiques de la plaça objecte de la convocatòria són les següents:

 Nombre de places: 1.
 Codi convocatòries: S.301.00
 Règim: funcionari de carrera.
 Denominació: Dinamitzador de Gent Gran i Solidaritat
 Escala: Administració Especial.
 Subescala: Serveis especials.
 Grup: C1.
 Jornada: completa.
 Funcions generals:
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Àrea de la Regidoria de la Gent Gran

- Gestionar, coordinar, dinamitzar, participar i avaluar les activitats de la gent gran organitzades des de
l’àrea de Gent Gran de l’Ajuntament:
- Treballar com a referent municipal en l’àmbit de la gent gran per tal de donar resposta als dubtes, els
interessos i preocupacions de la gent gran en diferents àmbits.
- Treballar per a la millora de la qualitat de vida de la gent gran.
- Promoure la participació ciutadana en el col·lectiu de la gent gran.
- Elaborar  i  executar  el  pressupost  assignat  a  l’àrea  de  la  Gent  Gran.  Gestionar  l’atorgament  de
subvencions a les entitats de la Gent Gran. Elaborar bases d’atorgament de subvencions, d’ordenances,
convenis, si s’escau.
- Coordinar el Consell Municipal de la Gent Gran.
- Coordinar amb altres serveis municipals, entitats i institucions, activitats i projectes Inter generacionals.
Potenciar les relacions comunicatives i la capacitat de coordinació.
- Supervisar l’ús de la sala de la Gent Gran del Centre Cívic “El Passeig”.
- Atendre i informar als ciutadans en temes relacionats amb la Gent Gran.
- Coordinar-se  amb  altres  departaments  de  l’Ajuntament  per  treballar  en  àmbits  com  la  cultura,  la
promoció de la salut i l’esport, la igualtat, etc.
- Gestionar publicacions a diaris i butlletins, a més de trameses amb altres administracions.
- Gestionar i actualitzar l’agenda i la pàgina Web de l’Ajuntament de la pròpia Àrea.
- Gestionar i treballar amb els programes de gestió de l’Ajuntament.

Àrea de la Regidoria de Solidaritat i Cooperació

- Coordinar,  dinamitzar  i  avaluar  les  activitats  de  Solidaritat  i  Cooperació  organitzades  des  de
l’Ajuntament.
- Elaborar i executar el pressupost assignat a l’Àrea de Solidaritat i Cooperació.
- Coordinar el Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació.
- Gestionar el pressupost municipal destinat a la Cooperació.
- Gestionar  l’atorgament  de  subvencions  a  les  ONG del  municipi.  Elaborar  bases  d’atorgament  de
subvencions, d’ordenances, convenis, si s’escau.
- Donar suport a les entitats i ONG del municipi en les seves actuacions solidàries.
- Seguiment dels agermanaments
- Assistència a les reunions i participació de les activitats de Fons Català de Cooperació.
- Participació en propostes i activitats solidàries al municipi promogudes per altres entitats de Catalunya.
- Gestionar publicacions a diaris i butlletins, a més de trameses amb altres administracions.
- Gestionar i actualitzar l’agenda i la pàgina Web de l’Ajuntament de la pròpia Àrea.
Gestionar i treballar amb els programes de gestió de l’Ajuntament.

- I, en general qualsevol altra funció de caràcter similar que li sigui atribuïda

- 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

Les  funcions  no són determinants  i  excloents,  per  la qual  cosa es  considera qualsevol  altra funció de
caràcter similar que li sigui atribuïda.

Cinquena. Requisits dels aspirants
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Per poder prendre part en el procés les persones aspirants hauran de complir, en la data de finalització del
termini  de  presentació  de  sol·licituds,  i  durant  el  desenvolupament  del  procés  selectiu,  els  següents
requisits:

a) Tenir la nacionalitat espanyola o trobar-se en algun dels supòsits previstos a l’article 57 del TREBEP.
Independentment de la seva nacionalitat, també podran ser admesos en aquesta convocatòria els cònjuges
dels espanyols i espanyoles i dels nacionals d’altres estats membres si no estan separats de dret. Així com
els i les descendents dels i de les cònjuges dels espanyols i espanyoles i dels nacionals d’altres estats
membres de la Unió Europea, sempre que els cònjuges no estiguin separats de dret, si són menors de 21
anys o dependents.
Les  persones  aspirants  amb  nacionalitat  diferent  a  l’espanyola  hauran  de  demostrar  els  coneixements
suficients de castellà i català i es podrà exigir la superació de proves amb aquesta finalitat.
b) Tenir la capacitat funcional per al desenvolupament de les funcions corresponents.
c) Haver complert els 16 anys i no excedir l’edat màxima de jubilació o la que s’estableixi a les bases
específiques de la convocatòria, si fos el cas, d’acord amb la normativa específica d’aplicació.
d) No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de les Administracions Públiques o
òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats Autònomes, ni trobar-se en situació d’inhabilitació
absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial o per exercir funcions similars a
les que es desenvolupaven.
En el  cas de pertànyer a un altre estat, no trobar-se inhabilitats o en situació equivalent ni  haver estat
sotmesos a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu estat i en els mateixos termes, l’accés
a l’ocupació pública.
e) Estar en possessió del títol de batxillerat, cicle formatiu de grau superior, FPII o equivalent, o estar en
condició d’obtenir-lo en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds de participació
En  el  cas  de  titulacions  expedides  a  l’estranger,  cal  aportar  l’homologació  corresponent  del  Ministeri
d’Educació, Cultura i Esports.
Si el títol procedeix d’un estat membre de la Unió Europea, s’ha de presentar el certificat acreditatiu del
reconeixement o d l’homologació del títol equivalent, de conformitat amb la Directiva 89/48/CEE, de 21 de
desembre de 1988, el Reial Decret 1837/2008 i altres normes de transposició i desplegament.
f) No tenir la condició de personal funcionari de carrera en el mateix cos, escala o especialitat, en la
mateixa escala, subescala, classe o categoria de l’administració a que s’opta.
g) Acreditar  coneixements  de  català  equivalents  al  nivell  C1  del  marc  europeu  comú  de  referència
(MECR) segons estableix el Decret 161/2002, d’11 de juny.
Els aspirants que no acreditin estar en possessió del certificat de coneixements de llengua catalana del
nivell de suficiència de català C1 de la Secretaria de Política Lingüística o equivalent hauran de realitzar una
prova de coneixements amb contingut anàleg.
Sempre que sigui possible, la prova la farà una persona tècnica del Consorci de Normalització Lingüística.
Aquesta persona assistirà al tribunal amb veu i sense vot. Aquesta té caràcter obligatori i eliminatori i es
qualificarà d’apte o no apte. Les persones aspirants que no superin la prova de català quedaran exclosos de
la convocatòria.
Quedaran exemptes de fer la prova aquelles persones candidates que, en algun procés de selecció per a
l’accés a la condició de personal funcionari o laboral, en qualsevol Administració o entitat del sector públic
institucional, ja hagin superat una prova de coneixements de català de nivell equivalent o superior.
h) Acreditar coneixements superiors de castellà tant en l’expressió oral com en l’escrita.
Les  persones  aspirants  admeses  en  el  procés  selectiu  que  no  tinguin  la  nacionalitat  espanyola  han
d’acreditar uns coneixements superiors de la llengua castellana.
L’aspirant que no pugui acreditar documentalment que posseeix el nivell requerit s’haurà de sotmetre a les
proves de coneixements de castellà previstes a les presents bases. Quedaran exemptes de la realització de
l’exercici de llengua castellana les persones aspirants que n’acreditin el coneixement superior mitjançant
alguna de les tres opcions següents:
- Haver cursat la primària, la secundaria i el batxillerat, si s’escau, a Espanya.
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- Diploma d’espanyol  d’acord amb el  RDL 1137/2002, de 31 d’octubre,  o equivalent,  o certificat  que
acrediti haver superat totes les proves requerides per a l’obtenció del mateix.
- Certificat d’aptitud en espanyol per a persones estrangeres expedit per escoles oficials d’idiomes.
i) No patir cap malaltia ni cap limitació física o psíquica que impedeixi el desenvolupament normal de les
funcions corresponents a la plaça convocada.

Sisena. Presentació de sol·licituds i llista d’admesos i exclosos

6.1. Les persones interessades en prendre part en el procediment hauran de presentar una instància en la
qual hauran de fer constar que coneixen i accepten aquestes bases i reconeixen totes i cadascuna de les
condicions exigides.

Les  instàncies  hauran  de  presentar-se  per  la  seu  electrònica  de  l’Ajuntament  de  la  Seu  d’Urgell
(www.laseu.cat) i es podran presentar únicament de forma telemàtica a la seu electrònica de l’Ajuntament.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals, per aquesta convocatòria els terminis seran
del dia 1.10.2023 al 20.10.2023, ambdós inclosos. L’Ajuntament no acceptarà instàncies presentades abans
de la data d’inici ni després de la data final.

Les bases i la convocatòria es publicaran íntegrament en el BOP i DOGC. Els restants i successius anuncis
d’aquesta convocatòria es faran públics únicament en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.

6.2. A la instància s’adjuntarà:

a. Fotocòpia  del  Document  Nacional  d’Identitat  o  del  document  equivalent  dels  altres  països,  o  el
consentiment de la persona aspirant per tal que l’Ajuntament pugui comprovar que les dades que la persona
manifesta s’ajusten a la realitat.
b. Fotocòpia de la titulació d’accés requerida.
c. Currículum vitae en el qual s’incloguin les dades personals i de contacte.
d. Fotocòpia del document acreditatiu dels coneixements de nivell de català.
e. Fotocòpia del document acreditatiu dels coneixements de nivell de castellà.
f. Llistat ordenat de mèrits a tenir en compte a la fase de concurs, així com altres mèrits i circumstàncies
al·legades que hagin de ser valorades.
g. Fotocòpia dels certificats i títols acreditatius dels mèrits al·legats, tant personals com professionals.
h. Declaració responsable de complir totes i cadascuna de les condicions exigides en les bases d’aquesta
convocatòria,  sempre  referides  a  la  data  en  què  expira  el  termini  assenyalat  per  a  la  presentació
d’instàncies.

6.3. Tota la documentació haurà de ser presentada de forma telemàtica. L’Ajuntament podrà requerir la
documentació original en cas de dubte per tal de garantir-ne la veracitat. En cas que es detecti falsedat en el
document la persona quedarà automàticament suspesa del procés.

6.4. Es computaran com a situacions assimilades al servei actiu, als efectes del còmput de serveis prestats,
els següents:

a. Les persones que hagin gaudit d’una excedència per cura de familiars d’acord amb l’article 89.4 del
TREBEP.
b. Les persones que hagin gaudit d’una excedència per raó de violència de gènere d’acord amb l’article
89.5 del TREBEP.
c. Les persones declarades en serveis especials d’acord amb l’article 87 del TREBEP.
d. El personal laboral declarat en excedència forçosa d’acord amb l’article 46.1 del TRET.
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6.5. Amb la presentació de la sol·licitud, les persones aspirants:

a. Donen el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per
prendre part en aquesta convocatòria i per a la tramitació del procés selectiu, que seran incorporades al
fitxer de Recursos Humans, d’acord amb la normativa vigent.
b. Donen  el  seu  consentiment  a  rebre  per  via  electrònica  les  comunicacions  que  puguin  derivar-se
d’aquest procés.

6.6. Els aspirants, en el moment de la presentació de la instància per participar en el procés selectiu, hauran
de presentar en format digital, la fitxa d’autoavaluació amb els mèrits aportats així com la documentació
acreditativa corresponent. Només s’han de fer constar els mèrits obtinguts fins a l’últim dia del període de
presentació d’instàncies.

6.7. El currículum vitae i la vida laboral no substitueixen les funcions de la fitxa d’autoavaluació aportada a
l’Annex de les presents bases.

6.8.  Els  certificats  o  titulacions  hauran  d’acreditar  que  s’han  obtingut  com  a  molt  tard  en  la  data  de
presentació de sol·licituds.

6.9.  Les  persones  en  situació  de  discapacitat  seran  admeses  al  procés  de  selecció  sense  necessitat
d’acreditar  les  seves  condicions  psíquiques,  físiques  i  sensorials  abans  del  seu  començament,  sens
perjudici  que,  superat  el  procés  selectiu,  en  presentar  la  documentació  per  ser  nomenades,  hauran
d’acreditar, igual que la resta d’aspirants, la seva capacitat per desenvolupar les funcions i tasques dels llocs
que es convoquen.

Els aspirants amb discapacitat podran demanar en la sol·licitud de participació, l’adaptació o l’adequació de
temps i mitjans materials per a la realització de les proves i dels exercicis previstos en la convocatòria i el
motiu d’aquestes. Als efectes d’aquestes adaptacions es considerarà el que estableix l’article 7 del Decret
66/1999, de 9 de març, sobre l’accés a la funció pública de les persones amb discapacitat i dels equips de
valoració multiprofessional.

Els  aspirants  en  situació  de  discapacitat  que  sol·licitin  adaptacions,  hauran  de  presentar  un  dictamen
vinculant expedit per l’equip multiprofessional competent que determinarà, si fos el cas, l’adaptació del lloc o
llocs de treball sempre que aquesta no impliqui una modificació exorbitant en el context de l’organització o
sigui incompatible amb el desenvolupament de les funcions i tasques del lloc o llocs que es convoca.

6.10. Un cop finalitzat el termini de presentació d’instàncies la Junta de Govern Local aprovarà, la llista
provisional de les persones aspirants admeses i excloses al procés selectiu, amb expressió de la causa
d’exclusió.  En  la  mateixa  resolució  s’indicarà  la  composició  del  tribunal  i  el  lloc,  la  data  i  l’hora  del
començament de les proves de coneixement d’idiomes, si s’escau.

6.11. Aquesta llista provisional es publicarà a l’e-tauler de l’Ajuntament. Malgrat això, en aplicació del que
preveu el segon paràgraf de l’art. 78 del Reglament del personal al servei de les entitats locals, es podrà
substituir aquesta publicació per una notificació a tots els interessats.

6.12. Un cop publicada la llista provisional es concedirà un termini de 5 dies hàbils per a la presentació
d’esmenes i reclamacions, per esmenar el defecte o adjuntar el document que sigui preceptiu. Si en aquest
termini no hi hagués reclamacions, al·legacions o esmenes la llista passaria a ser definitiva i es publicarà a
l’e-tauler de l’Ajuntament.

Setena. Tribunal qualificador
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7.1. El tribunal qualificador s’ajustarà al que disposa l’article 60 del TREBEP i al Reglament de Personal al
servei de les entitats locals, aprovats pel Decret 214/1990. La seva composició serà estricament tècnica,
ajustada als principis d’imparcialitat i professionalitat, seguint en la mesura del possible els criteris de paritat
entre dones i homes.

7.2. El tribunal qualificador estarà constituït de la següent manera:

- President: un funcionari de carrera i/o personal laboral fix, personal de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.
- Dos vocals tècnics: funcionaris de carrera i/o personal laboral fix que podran ser o no personal del
mateix Ajuntament i que compliran en tot moment amb els requisits de professionalitat i imparcialitat.
- Secretari: un funcionari o personal laboral fix de l’Ajuntament, amb veu però sense vot.

Un dels vocals i el seu suplent ho serà a proposta de l’EAPC.

7.3. El tribunal no podrà constituir-se sense l’assistència d’almenys tres membres amb veu i vot, titulars o
suplents, ni podrà actuar sense la presència, com a mínim, del President i del Secretari. El Tribunal podrà
optar per reunir-se telemàticament sempre que es compleixin els requisits indicats a la base setena.

7.4.  El  tribunal pot  disposar la incorporació a les seves tasques d’assessors especialistes, els quals es
limitaran a l’exercici de les seves especialitats tècniques en base a les quals col·laboraran exclusivament
amb el tribunal. La seva funció se circumscriu a l’assessorament tècnic especialitzat, actuant amb veu però
sense vot. Els assessors hauran de guardar sigil i confidencialitat sobre les dades i assumptes sobre els
quals tinguin coneixement a conseqüència de la seva tasca assessora al tribunal.

7.5. L’abstenció i recusació dels i de les membres del tribunal s’ha d’ajustar al que preveuen els articles 23 i
24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

7.6.  El  tribunal  està  facultat  per  resoldre  els  dubtes  o  les  discrepàncies  que  s’originin  durant  el
desenvolupament del procés de selecció.

7.7. En cas d’empat, el vot del President serà de qualitat.

7.8.  El  tribunal  ordenarà  a  les  persones  aspirants  d’acord  amb  la  puntuació  declarada  en  la  fitxa
d’autoavaluació.

7.9. Una vegada es disposi d’aquest llistat ordenat, el tribunal comprovarà les puntuacions de les persones
aspirants.  La  comprovació  es  realitzarà  respecte  dels  documents  aportats  i  esmentats  a  la  fitxa
d’autoavaluació i/o les dades aportades pel  Servei  de Recursos Humans de l’Ajuntament  respecte dels
serveis prestats en aquesta administració. En cas d’empat es verificarà la informació per poder desfer-los en
funció dels criteris fixats a la base 9.2 de les presents bases.

7.10. El tribunal podrà exigir que els aspirants mostrin els documents originals. En aquest cas, els aspirants
hauran d’aportar-los a l’Ajuntament  en el  termini  màxim de 5 dies des del  requeriment  que es  faci  als
aspirants.

7.11. El tribunal podrà decidir no comprovar la puntuació dels aspirants que, segons la puntuació que han fet
constar a la fitxa d’autoavaluació, no tenen opcions de poder ser seleccionats.

7.12. Una vegada realitzada la comprovació, el tribunal fixarà la llista provisional de puntuacions, ordenant
de major a menor les sol·licituds i indicant el resultat d’aplicar els criteris de desempat, quan hagi estat
necessari. En aquest llistat, les persones aspirants amb puntuació idèntica sortiran al mateix lloc.
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7.13. El llistat es publicarà a l’e-Tauler de la seu electrònica de l’Ajuntament i no es farà cap notificació
personal als aspirants.

7.14. Les persones aspirants podran formular al·legacions en un termini de 5 dies hàbils a comptar des del
dia següent a la data de publicació de la llista i aportar els documents justificatius dels mèrits que s’hagin fet
constar  a la fitxa d’autoavaluació.  No podran incloure nous mèrits que no s’hagin fet  constar  a la fitxa
d’autoavaluació.

7.15.  El  tribunal  analitzarà  les  al·legacions,  les  resoldrà  justificadament,  fixarà  el  llistat  definitiu  de
puntuacions i farà la proposta de nomenament o contractació a l’òrgan competent. L’acta es publicarà a
l’e-Tauler de la seu electrònica de l’Ajuntament.

Vuitena. Procés selectiu

8.1. La forma de selecció serà la de concurs de mèrits, que es regirà segons els criteris generals establerts
a  l’acord  sobre  els  processos  d’estabilització  de  l’Ajuntament  de  la  Seu  d’Urgell  i  allò  disposat  a  les
Disposicions  Addicionals  6ª  i  8ª  de la  Llei  20/2021, de 28 de desembre,  de mesures  urgents  per  a  la
reducció de la temporalitat en l’ocupació pública.

8.2. Les persones aspirants que no acreditin un coneixement de català i castellà segons allò disposat a la
base 5ª hauran de realitzar les proves de coneixements de llengües que es detallen a continuació:

a. Prova de coneixements de català.
S’ajustarà a les disposicions del  Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del  coneixement del
català  i  l’aranès  en  els  processos  de  selecció  de  personal  i  de  provisió  de  llocs  de  treball  de  les
administracions públiques de Catalunya.
La prova de llengua catalana es qualificarà com a apte o no apte, essent, per tant, de caràcter eliminatori, i
el fet de no superar-la suposarà l’exclusió del procés selectiu.
Les  persones  aspirants  que  estiguin  en  possessió  del  certificat  acreditatiu  corresponent  o  els  seus
equivalents resten exempts de portar a terme aquesta prova.
b. Prova de coneixements de castellà.
Consistirà en la realització d’una prova en què es comprovarà que les persones aspirants posseeixen un
nivell  adient  de comprensió  i  expressió oral  i  escrita  d’aquesta llengua,  en tot  cas  ajustat  al  contingut
funcional del lloc de treball a desenvolupar.
La prova de llengua castellana es qualificarà com a apte o no apte, essent, per tant, de caràcter eliminatori, i
el fet de no superar-la suposarà l’exclusió del procés selectiu.
Les  persones  aspirants  que  estiguin  en  possessió  del  certificat  acreditatiu  corresponent  o  els  seus
equivalents resten exempts de portar a terme aquesta prova.

8.3. L’acreditació i valoració dels mèrits es realitzarà d’acord amb els següents paràmetres:

a. El  límit  temporal  per  valorar  l’experiència  professional  serà  la  data  de  finalització  del  termini  de
presentació de sol·licituds de participació.
b. Només  es  valoraran  els  mèrits  citats  a  la  fitxa  d’autoavaluació  aportada  durant  el  període  de
presentació  d’instàncies  i  que es  pugui  verificar  amb la  documentació  acreditativa  presentada dins  del
mateix termini.
c. L’experiència professional es computa per mesos complets.
d. Els serveis prestats a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell  s’hauran d’acreditar mitjançant el certificat de
serveis prestats. El certificat no s’haurà d’aportar amb la instància i s’incorporarà d’ofici a la documentació
de cada aspirant, si aquest ho fa constar a la fitxa d’autoavaluació.
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e. Els serveis prestats a d’altres Administracions públiques s’acreditaran mitjançant certificat de serveis
prestats amb el model de l’Annex I del Reial Decret 1461/82. No s’acceptaran els acreditats amb algun altre
model de certificat.
f. L’acreditació de la formació es realitzarà mitjançant  fotocòpia  dels  corresponents  títols  o certificats
emesos per les institucions formadores corresponents, que hauran d’incloure la identificació de la persona
titular, les hores de durada o crèdits equivalents, la temàtica, la data d’emissió, la indicació sobre si és un
certificat d’aprofitament o assistència, i l’organisme emissor.
g. Els mèrits obtinguts a l’estranger s’han d’acreditar mitjançant certificats traduïts oficialment a qualsevol
de les dues llengües oficials a Catalunya.

8.4. La puntuació del concurs de mèrits serà d’un màxim de 10 punts, que es distribuiran d’acord amb els
criteris següents:

8.4.1. Experiència professional.

L’experiència professional tindrà una valoració màxima de 6 punts, segons es detalla:

a. L’experiència  en  la  plaça  convocada  o  equivalent,  com a  funcionari  interí,  laboral  temporal,  o  en
adscripcions o assignacions temporals a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i/o a qualsevol ens públic que en
depèn es valorarà amb 0,10 punts per cada mes de serveis prestats.
b. L’experiència en altres llocs del mateix grup o subgrup de classificació, però no en la realització de
feines anàlogues, com a funcionari interí, laboral temporal, o en adscripcions o assignacions temporals a
l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i/o a qualsevol ens públic que en depèn es valorarà amb 0,0705 punts per
cada mes de serveis prestats.
c. L’experiència en llocs de treball  realitzant  tasques anàlogues a les de la plaça convocada, com a
funcionari interí  o laboral temporal, en altres administracions locals o en organismes o societats que en
depenguin es valorarà amb 0,033 punts per cada mes de serveis prestats.

8.4.1.2. Per a valorar l’experiència professional es seguiran els criteris següents:

a. Es comptabilitzarà com a mes un període ininterromput de 30 dies, independentment de la jornada de
treball, i no es tindran en compte les fraccions inferiors excepte quan s’apliquin els criteris de desempat.
b. En aquells casos de reducció de jornada per guarda legal o cura directa d’un familiar fins al segon grau
de consanguinitat o afinitat, aquests períodes es computaran com a jornada sencera, sempre que quedin
acreditats.

8.4.2. Formació.

Els mèrits acadèmics es valoraran amb un màxim de 4 punts, seguint els criteris següents:

a. Titulacions. Es valorarà la formació reglada superior, addicional, del mateix nivell de la que dona accés
al subgrup de la plaça convocada i  relacionada directament amb el  lloc de treball  (per  exemple;  cicles
formatius de grau superior, FPII o equivalents) amb 0,05 punts per títol.
b. Es valoraran amb 0,08 punts per hora de formació acreditada:
i. Formacions relacionades amb el lloc de treball a ocupar.
ii. Formacions transversals, com per exemple en igualtat, organització o treball en equip, entre d’altres.
iii. Cursos relacionats amb el lloc de treball i les tasques a desenvolupar, sempre que siguin expedits per
l’administració  pública i/o empreses  privades,  i  sempre que aquests  cursos  hagin  estat  contractats  per
l’Ajuntament de la Seu d’Urgell o una altra administració.
No es valoraran els certificats on no s’especifiquin les hores de formació.
c. Nivell de català superior a l’exigit: s’atorgaran 0,25 punts per nivell.

Administració Local 468



  Número 245

Butlletí Oficial de la Província de Lleida Divendres, 23 de desembre de 2022

d. Formació ACTIC: s’atorgaran 0,50 punts per nivell.

8.4.3. Altres mèrits.

Es valorarà amb 0,50 punts haver superat un concurs-oposició de la categoria convocada a l’Ajuntament de
la Seu d’Urgell sense haver obtingut plaça en propietat.

Novena. Llista de persones aprovades i presentació de documents

9.1. La puntuació definitiva del procés selectiu serà el resultat de la puntuació obtinguda en la valoració dels
mèrits.

9.2. En cas d’empat, l’ordre de les persones aspirants s’establirà seguint els següents criteris:

1. Segons l’experiència total acreditada:
a. Major experiència a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i a la plaça convocada.
b. Major experiència a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i en altres llocs de treball del mateix grup que el de
la plaça convocada.
c. Major experiència en altres entitats locals i a la plaça convocada.
2. Major  nombre  de  dies  d’experiència  professional  en  la  plaça  convocada  o  equivalent,  prestats  a
l’Ajuntament de la Seu d’Urgell o en qualsevol ens públic integrat d’aquest.
3. La persona aspirant de major edat.

9.3.  Un  cop  finalitzada  la  qualificació  de  les  persones  aspirants  es  publicarà  la  relació  de  persones
aprovades per ordre de puntuació final.

9.4. L’aspirant que resulti seleccionat haurà de presentar davant de la Secretaria General de l’Ajuntament,
dins del termini de 20 dies naturals des de que es faci pública la proposta d’aspirant a la plaça objecte
d’aquesta  convocatòria  i  abans  del  seu  nomenament  com  a  funcionari  de  carrera,  el  certificat  mèdic
acreditatiu de complir  les condicions  físiques  o psíquiques  específiques  per  a l’exercici  de les funcions
pròpies del lloc de treball al que es fa referència així com original o còpia compulsada de tots els documents
requerits a la base cinquena d’aquesta convocatòria.

9.5.  Si  l’aspirant  seleccionat  no pren possessió o no aporta  la  referida documentació durant  el  termini
previst, es procedirà al nomenament del següent aspirant de la llista de puntuacions finals, respecte el qual
serà aplicable el mateix termini que a l’anterior; i així successivament per ordre de prelació d’acord amb les
puntuacions finals.

Desena. Període de pràctiques

10.1. Formarà part del procés selectiu la superació d’un període de pràctiques amb caràcter eliminatori, que
tindrà una durada de tres mesos.

10.2.  A la  finalització  del  període  de  pràctiques  s’emetrà  informe  d’avaluació  per  part  de  la  persona
responsable de fer el seguiment de la persona nomenada. La qualificació d’aquest període serà apte o no
apte. En cas dels aspirants declarats no aptes per resolució motivada de l’Alcaldia amb tràmit d’audiència
previ, perdran en conseqüència tots els drets al nomenament.

10.3. El període de pràctiques es suprimirà en el cas que la persona aspirant hagi ocupat durant un termini
superior  als  tres  mesos  com  a  període  de  pràctiques  una  plaça  equivalent  a  la  de  l’objecte  de  la
convocatòria i a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.
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10.4. Durant el període de pràctiques el personal haurà d’assistir als cursos de formació que l’Ajuntament
pugui organitzar.

10.5. Els aspirants que hagin superat aquest període seran nomenats funcionaris de carrera. Els que no
l’hagin superat perdran tots els drets al nomenament.

Onzena. Creació i funcionament de la borsa de treball

11.1. Borsa de treball genèrica tindrà el funcionament que es descriu a continuació:

Les persones aspirants a les vacants convocades i que no obtinguin plaça passaran a formar part d’una
borsa de treball  de caràcter  extraordinari  per  ordre de puntuació.  Aquesta borsa funcionarà dins de la
jerarquia de borses i serà la que prevalgui per sobre del a resta de borses existents.

En cas d’empat entre els aspirants que s’incorporaran a la borsa, l’ordre s’establirà seguint els criteris de
desempat establerts en la base 9.2 de les presents bases.

11.2. Borsa de treball específica:

La finalitat d’aquesta borsa és excepcional, atenent l’esperit de la Llei 20/2021. Així, l’objecte de la borsa és
proveir aquelles places que han estat cobertes inicialment en propietat i respecte de les quals l’aspirant
seleccionat durant el  període de prova o mentre duri el  pla d’estabilització passi  a una situació que no
impliqui reserva de plaça. En aquest cas, l’Ajuntament podrà recórrer a la borsa de funcionaris de carrera
per tal de proveir la plaça que es generi com a conseqüència de la plaça que hagi tornat a quedar vacant.

La borsa de treball creada a partir d’aquest procés selectiu serà vigent fins al dia 31 d’octubre de 2024.

Les persones aspirants que passin a formar part de la borsa de treball podran ser cridades per l’Ajuntament
d’acord amb l’ordre rigorós de qualificació per al seu nomenament d’acord amb allò disposat a l’article 10 del
TREBEP, sempre i quan es trobin disponibles i reuneixin la resta de requisits en la data prevista per a l’inici
de la interinitat, i procedeixi legalment conforme a la normativa vigent del moment.

11.3. La pertinència a la borsa de treball  no implica, per si mateixa, cap mena de dret al nomenament.
Únicament es garanteix que quan l’Ajuntament consideri necessària la cobertura urgent d’una plaça s’apliqui
el procediment establert en aquestes bases.

11.4 L’Ajuntament intentarà comunicar-se un màxim de tres vegades amb la persona aspirant mitjançant
mitjans telemàtics: trucada telefònica, videotrucada, correu electrònic, SMS, etc. Entre cada intent hauran de
passar com a mínim 3 hores.

Si la persona no respongués en un termini màxim de tres dies hàbils, aquesta passaria a ocupar el darrer
lloc de la borsa de treball i l’Ajuntament iniciaria les comunicacions amb el o la següent aspirant de la borsa.
Tots els intents de comunicació per part de l’Ajuntament quedaran registrats a l’expedient pertinent.

11.5. Si la persona cridada respongués a la comunicació iniciada per l’Ajuntament, aquest li atorgaria un
període màxim de dos dies hàbils per manifestar la seva conformitat o renúncia al nomenament.

11.6. La permanència de les persones a aquesta borsa resta supeditada a la disponibilitat per cobrir les
vacants que es presentin. S’exceptuen d’aquest supòsit les renúncies per causa justificada. Es consideren
causes justificades aquelles sobrevingudes i no voluntàries com malalties, part o compliment d’un deure
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inexcusable  de  caràcter  públic  o  personal,  entre  d’altres.  Aquestes  situacions  s’hauran  de  justificar
documentalment.

11.7. Les persones que acumulin dues renúncies corresponents a dues ofertes de treball per alguna causa
diferent a les citades anteriorment, o siguin sancionades per la incoació d’un procediment disciplinari, seran
eliminades de la borsa.

11.8. Si el responsable del servei on s’adscrigui la persona integrant de la borsa prèviament nomenada emet
un informe negatiu, relatiu a la manca de capacitat manifestada per un rendiment insuficient que impedeixi
realitzar amb eficàcia les funcions atribuïdes al lloc de treball, en donarà trasllat a Recursos Humans, i
s’articularà  el  procediment  contradictori  corresponent,  el  qual  podrà comportar  l’expulsió  de la  persona
aspirant de la borsa, tot informant, si s’escau, la representació del personal.

Dotzena. Incompatibilitats

12.1. Serà aplicable a les persones proposades el règim d’incompatibilitat al sector públic, en compliment
dels quals en el moment del nomenament, hauran d’aportar una declaració de les activitats que realitza,
sol·licitant la compatibilitat en el seu cas, o exercir l’opció prevista a l’article 337 del Decret 214/90, de 30 de
juliol,  pel  qual  s’aprova el  Reglament  de Personal  al  servei  de les entitats  locals, així  com la resta de
disposicions aplicables.

12.2.  Pel  que  fa  a  la  determinació  i  adscripció  al  lloc  de  treball,  règim d’horari  i  jornada,  la  persona
nomenada s’atindrà als acords i resolucions que adoptin els òrgans corresponents de l’Ajuntament.

Tretzena. Incidències i recursos

13.1. Contra la convocatòria i les presents bases, que exhaureixen la via administrativa, es podrà interposar
per part de les persones interessades recurs potestatiu de reposició en el termini d’un mes davant el mateix
òrgan que les hagi aprovat, d’acord amb l’article 123 de la Llei  39/2015, d’1 d’octubre, de procediment
administratiu  comú  de  les  administracions  públiques.  En  cas  de  no  interposar  el  recurs  potestatiu  de
reposició es podrà interposar directament recurs contenciós administratiu, segons l’article abans esmentat i
el 45 i següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa,
davant el Jutjat contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la publicació
al Butlletí Oficial de la Província de Lleida.

13.2. Els actes qualificats del tribunal qualificador podran ser recorreguts en alçada davant la presidència de
la corporació o de l’autoritat en qui hagi delegat en el termini d’un mes des que s’hagin publicat.

13.3. Els actes de tràmit del tribunal qualificador no podran ser objecte de recurs, sense perjudici que es
puguin interposar reclamacions quan es tracti d’esmenar possibles errors materials en la confecció de la
llista d’aprovats, errors en la transcripció de publicacions, errors aritmètics en les qualificacions o errors
observables a simple vista. Aquests errors també podran ser corregits d’ofici pel tribunal.

13.4. El Tribunal està facultat per resoldre els dubtes o discrepàncies que sorgeixin referents a aquestes
bases i al desenvolupament del procés selectiu, i per prendre els acords necessaris pel seu bon ordre i
desenvolupament.

13.5. En allò no previst en aquestes bases serà d’aplicació el que disposen la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim
local que va ser aprovat per Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, el Reial Decret Legislatiu 5/2015,
de 30 d’octubre, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, el Text refós

Administració Local 471



  Número 245

Butlletí Oficial de la Província de Lleida Divendres, 23 de desembre de 2022

de la Llei municipal i de règim local de Catalunya que va ser aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril,  el  Reglament  de  personal  al  servei  de  les  entitats  locals  que  va  ser  aprovat  per  decret  de  la
Generalitat  de  Catalunya  214/1990,  de  30  de  juliol,  la  Llei  39/2015,  de  1  d’octubre,  de  procediment
administratiu comú de les Administracions Públiques, i la resta de les disposicions vigents en la matèria.

Catorzena. Clàusula de protecció de dades de caràcter general

14.1. L’Ajuntament de la Seu d’Urgell  tractarà les dades personals de les persones sol·licitants i  de les
persones seleccionades en aquest  procés selectiu,  amb la finalitat  de gestionar  la seva sol·licitud i  les
actuacions objecte d’aquesta convocatòria, i es sotmet a les obligacions previstes en el Reglament europeu
2016/679, de 27 d’abril, General de Protecció de Dades (RGPD) i la seva adaptació a l’ordenament jurídic
espanyol a través de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia
dels drets digitals, i la resta de normativa complementària. En concret es preveu el tractament de dades de
contacte i acadèmics de les persones que participen en l’execució i seguiment dels objectius establerts en
aquestes bases.

14.2. L’Ajuntament de la Seu d’Urgell realitzarà les tasques necessàries perquè s’acompleixin els principis i
deures establerts en la normativa vigent  sobre la matèria, per garantir  que no hi  ha risc per als drets i
llibertats dels sol·licitants i dels seleccionats. Aquestes actuacions han d’incloure especialment la garantia de
transparència, en compliment dels articles 13 i 14 del RGPD, amb la informació detallada per la corporació.

14.3.  Per  a  qualsevol  consulta  o  queixa  relacionades  amb  el  tractament  de  les  dades  personals,  els
sol·licitants  tenen el  dret de contactar  amb el  delegat de protecció de dades a través de la bústia que
l’Ajuntament de la Seu d’Urgell posa a la seva disposició: dpd@aj-laseu.cat

14.4. Les dades que les persones seleccionades han facilitat, un cop finalitzat el motiu que n’ha originat la
recollida, es conserven seguint les instruccions de gestió documental i d’arxiu de l’Ajuntament. Les dades
que les persones sol·licitants han facilitat es conserven durant un màxim de 3 anys a partir de la presentació
de la sol·licitud.

14.5.  Les persones aspirants  i  les persones seleccionades poden exercir  els  drets d’accés, rectificació,
supressió, limitació, portabilitat o oposició al tractament de les seves dades, en els termes previstos a la
legislació vigent, a través de la seu electrònica de l’Ajuntament.

14.6. Les persones seleccionades tenen l’obligació de respectar la confidencialitat de tota la informació i les
dades de caràcter personal que, per qualsevol mitjà, els arribin com a conseqüència de la seva estada a
l’Ajuntament, i no desvelar-les ni reproduir-les de cap manera a fora de l’Ajuntament. Les dades esmentades
poden referir-se tant a empleats públics, com a usuaris o ciutadans i, en general, a totes aquelles terceres
persones que de forma directa o indirecta es posin en contacte amb l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.

14.7. Les persones seleccionades tenen l’obligació de complir amb les polítiques de seguretat, protecció de
dades i ús dels sistemes d’informació vigents a l’Ajuntament, així com qualsevol instrucció que, en aquest
sentit, se’ls faciliti. A més, han de respectar la confidencialitat de qualsevol fet que hagin observat o que el
personal de l’Ajuntament els hagi fet arribar en relació amb el servei o el personal esmentat.

ANNEX
Fitxa d’autoavaluació de mèrits (l’autobaremació té la consideració de declaració responsable. La falsedat
en les dades d’autobaremació determina l’exclusió del procés i la consideració de no haver-hi participat, a
més de les actuacions legals que derivin de la falsedat en les dades) *

1. Dades personals
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Nom i cognoms DNI

2. Dades de la plaça objecte de la convocatòria

Identificació de la plaça

Denominació: Dinamitzador Gent Gran i solidaritat

Escala: Administració Especial

Subescala: Serveis especials

Grup: C1

Naturalesa: Funcionarial

3. Experiència professional

NÚM. DE MESOS

Mesos  de  servei  o  de  treball  prestat  en  la  plaça  objecte  de  la
convocatòria o equivalent, com a funcionari interí, laboral temporal, o en
adscripcions o assignacions temporals a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell
i/o a qualsevol ens públic que en depèn.

Mesos de servei o de treball prestat en altres llocs de treball en el mateix
grup  o  subgrup  de  classificació,  però  no  en  l’exercici  de  funcions
anàlogues, com a funcionari interí, laboral temporal, o en adscripcions o
assignacions temporals a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i/o a qualsevol
ens públic que en depèn.

Mesos  de  servei  o  de  treball  prestat  en  la  realització  de  tasques
anàlogues a les de la plaça convocada, com a funcionari interí o laboral
temporal,  en  qualsevol  altra  administració  local  o  en  organismes  o
societats que depenguin d’aquesta.

4. Formació
Es valorarà aquella formació reglada que tingui relació directa amb el lloc de treball a ocupar, diferent de la
que dona accés a la plaça convocada:

Formació reglada Sí / No
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Titulació en Cicle Formatiu de Grau Superior

Formació Professional (FPII)

Altres equivalents:

Formació no reglada
NOM DE L’ACCIÓ FORMATIVA HORES ORGANISME FORMADOR (CAL INDICAR EL

RÈGIM JURÍDIC DE L’ORGANISME)

Coneixements de català Sí / No

Certificat de nivell superior de català 

Formació ACTIC Sí / No

Nivell 1 – Certificat bàsic ACTIC
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Nivell 2 – Certificat mitjà ACTIC

Nivell 3 – Certificat avançat ACTIC

5. Altres mèrits

Sí / No

Ha superat un procés selectiu de concurs-oposició per a l’accés a una
plaça de la categoria de la plaça objecte de al convocatòria sense haver
obtingut plaça en propietat?

Bases reguladores del procés selectiu d’una plaça d’encarregat del Punt Òmnia, mitjançant el sistema de
concurs, corresponents a l’oferta pública d’estabilització de l’ocupació temporal de l’ajuntament de la Seu
d’Urgell.

Primera. Objecte i justificació

L’objecte  d’aquestes  bases  és  regular  la  selecció,  mitjançant  convocatòria pública i  amb el  sistema de
concurs  de mèrits,  d’una  plaça  d’encarregat  del  Punt  Òmnia,  classificada a la  plantilla  de personal  de
l’Ajuntament de La Seu d’Urgell a l’escala d’Administració Especial, subescala serveis especials, subgrup
C1, en règim funcionarial.

Aquesta plaça es troba subjecta al procés excepcional d’estabilització regulat per la Llei 20/2021, de 28 de
desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat i resten regides per les presents bases,
corresponents a l’oferta d’estabilització de l’ocupació temporal de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, aprovades
per l’Alcaldia núm. 368/2022 en data 24.05.2022, publicades al  BOP de Lleida en data 30.05.2022 i  al
DOGC en data 27.05.2022.

Segona. Normativa aplicable

L’Acord de condicions generals que regeix aquesta convocatòria va ser aprovat per la Junta de Govern
Local del dia 07.11.2022 i publicat al BOP el dia 15.11.2022

Aquesta convocatòria es regeix per allò disposat a la normativa vigent en matèria de Funció Pública. En
concret, al Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de l’Estatut bàsic
de l’empleat públic, al Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei
de les entitats locals, al 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, a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local
i al Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del coneixement del català i l’aranès en els processos
de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya.

Tercera. Principis rectors

L’Ajuntament  de La Seu d’Urgell  garanteix que tots  els  processos  de selecció es regiran pels  principis
constitucionals d’igualtat, mèrit i capacitat, així com els de:

a) Publicitat i convocatòria de les bases.
b) Transparència.
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c) Imparcialitat i professionalitat dels membres del tribunal.
d) Independència i discrecionalitat tècnica en l’actuació del tribunal.
e) Adequació entre el contingut dels processos selectius i les funcions o tasques a desenvolupar.
f) Agilitat, sense perjudici de l’objectivitat, en els processos de selecció.

Quarta. Característiques de la plaça

Les característiques de la plaça objecte de la convocatòria són les següents:

 Nombre de places: 1.
 Codi convocatòries: S.302.01
 Règim: funcionari de carrera.
 Denominació: Encarregat del Punt Òmnia
 Escala: Administració Especial.
 Subescala: Serveis especials.
 Grup: C1.
 Jornada: completa.
 Funcions generals:
- Dirigir i dinamitzar el programa Òmnia de la Seu d’Urgell.
- Detectar les necessitats de la comunitat per poder realitzar activitats adequades a l’entorn.
- Promoure la participació comunitària.
- Acollir i informar als nous usuaris de l’espai i de les formacions. Comunicar i fer difusió de les activitats i
tallers programats.
- Mediar entre les persones en risc d’exclusió social i la comunitat on es conviu.
- Orientar i derivar als usuaris a d’altres recursos de la zona.
- Participar en les trobades territorials i generals de la xarxa Òmnia, on compartir experiències i materials
amb la resta de dinamitzadors/es de la Xarxa Òmnia i Punts TIC de Catalunya.
- Programar formacions per a la ciutadania en general envers les Competències Digitals de la Informació i
Comunicació (TIC).
- Programar tallers per entitats i col·lectius concrets i amb risc d’exclusió social.
- Formació i reciclatge permanent per conèixer les eines adients per cada col·lectiu.
- Gestionar de la web i aplicatiu de la Xarxa Òmnia.
- Elaborar i executar el pressupost assignat a l’àrea, així com gestionar en el cas de que sigui necessari,
l’atorgament de subvencions.
- Gestionar les xarxes socials (Facebook, Instagram, i Twitter) del servei.
- Portar el registre dels participants i els usos a l’aplicatiu web.
- Arranjar i mantenir les màquines.
- Treballar amb xarxa de forma activa amb els responsables de diferents seccions del propi Ajuntament i
amb professionals responsables d’entitats i col·lectius
- Coordinar l’espai com a punt de suport digital per a la ciutadania per tal de poder fer gestions amb
l’administració pública.
- Inserció Laboral- Treball conjunt amb l’Oficina de Treball de l’Alt Urgell
- Atendre al públic amb hores d’accés lliures.
- Elaborar i entregar estadístiques i memòries, sobre les activitats, la participació i els usos de la sala.
- Crear i muntar campanyes i xerrades per a la ciutadania.
- 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

- I, en general qualsevol altra funció de caràcter similar que li sigui atribuïda
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Les funcions  no són determinants  i  excloents,  per  la qual  cosa es  considera qualsevol  altra funció de
caràcter similar que li sigui atribuïda.

Cinquena. Requisits dels aspirants

Per poder prendre part en el procés les persones aspirants hauran de complir, en la data de finalització del
termini  de  presentació  de  sol·licituds,  i  durant  el  desenvolupament  del  procés  selectiu,  els  següents
requisits:

a) Tenir la nacionalitat espanyola o trobar-se en algun dels supòsits previstos a l’article 57 del TREBEP.
Independentment de la seva nacionalitat, també podran ser admesos en aquesta convocatòria els cònjuges
dels espanyols i espanyoles i dels nacionals d’altres estats membres si no estan separats de dret. Així com
els i les descendents dels i de les cònjuges dels espanyols i espanyoles i dels nacionals d’altres estats
membres de la Unió Europea, sempre que els cònjuges no estiguin separats de dret, si són menors de 21
anys o dependents.
Les  persones  aspirants  amb  nacionalitat  diferent  a  l’espanyola  hauran  de  demostrar  els  coneixements
suficients de castellà i català i es podrà exigir la superació de proves amb aquesta finalitat.
b) Tenir la capacitat funcional per al desenvolupament de les funcions corresponents.
c) Haver complert els 16 anys i no excedir l’edat màxima de jubilació o la que s’estableixi a les bases
específiques de la convocatòria, si fos el cas, d’acord amb la normativa específica d’aplicació.
d) No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de les Administracions Públiques o
òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats Autònomes, ni trobar-se en situació d’inhabilitació
absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial o per exercir funcions similars a
les que es desenvolupaven.
En el  cas de pertànyer a un altre estat, no trobar-se inhabilitats o en situació equivalent ni  haver estat
sotmesos a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu estat i en els mateixos termes, l’accés
a l’ocupació pública.
e) Estar en possessió del títol de batxillerat, cicle formatiu de grau superior, FPII o equivalent, o estar en
condició d’obtenir-lo en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds de participació
En  el  cas  de  titulacions  expedides  a  l’estranger,  cal  aportar  l’homologació  corresponent  del  Ministeri
d’Educació, Cultura i Esports.
Si el títol procedeix d’un estat membre de la Unió Europea, s’ha de presentar el certificat acreditatiu del
reconeixement o d l’homologació del títol equivalent, de conformitat amb la Directiva 89/48/CEE, de 21 de
desembre de 1988, el Reial Decret 1837/2008 i altres normes de transposició i desplegament.
f) No tenir la condició de personal funcionari de carrera en el mateix cos, escala o especialitat, en la
mateixa escala, subescala, classe o categoria de l’administració a que s’opta.
g) Acreditar  coneixements  de  català  equivalents  al  nivell  C1  del  marc  europeu  comú  de  referència
(MECR) segons estableix el Decret 161/2002, d’11 de juny.
Els aspirants que no acreditin estar en possessió del certificat de coneixements de llengua catalana del
nivell de suficiència de català C1 de la Secretaria de Política Lingüística o equivalent hauran de realitzar una
prova de coneixements amb contingut anàleg.
Sempre que sigui possible, la prova la farà una persona tècnica del Consorci de Normalització Lingüística.
Aquesta persona assistirà al tribunal amb veu i sense vot. Aquesta té caràcter obligatori i eliminatori i es
qualificarà d’apte o no apte. Les persones aspirants que no superin la prova de català quedaran exclosos de
la convocatòria.
Quedaran exemptes de fer la prova aquelles persones candidates que, en algun procés de selecció per a
l’accés a la condició de personal funcionari o laboral, en qualsevol Administració o entitat del sector públic
institucional, ja hagin superat una prova de coneixements de català de nivell equivalent o superior.
h) Acreditar coneixements superiors de castellà tant en l’expressió oral com en l’escrita.
Les  persones  aspirants  admeses  en  el  procés  selectiu  que  no  tinguin  la  nacionalitat  espanyola  han
d’acreditar uns coneixements superiors de la llengua castellana.

Administració Local 477



  Número 245

Butlletí Oficial de la Província de Lleida Divendres, 23 de desembre de 2022

L’aspirant que no pugui acreditar documentalment que posseeix el nivell requerit s’haurà de sotmetre a les
proves de coneixements de castellà previstes a les presents bases. Quedaran exemptes de la realització de
l’exercici de llengua castellana les persones aspirants que n’acreditin el coneixement superior mitjançant
alguna de les tres opcions següents:
- Haver cursat la primària, la secundaria i el batxillerat, si s’escau, a Espanya.
- Diploma d’espanyol  d’acord amb el  RDL 1137/2002, de 31 d’octubre,  o equivalent,  o certificat  que
acrediti haver superat totes les proves requerides per a l’obtenció del mateix.
- Certificat d’aptitud en espanyol per a persones estrangeres expedit per escoles oficials d’idiomes.
i) No patir cap malaltia ni cap limitació física o psíquica que impedeixi el desenvolupament normal de les
funcions corresponents a la plaça convocada.

Sisena. Presentació de sol·licituds i llista d’admesos i exclosos

6.1. Les persones interessades en prendre part en el procediment hauran de presentar una instància en la
qual hauran de fer constar que coneixen i accepten aquestes bases i reconeixen totes i cadascuna de les
condicions exigides.

Les  instàncies  hauran  de  presentar-se  per  la  seu  electrònica  de  l’Ajuntament  de  la  Seu  d’Urgell
(www.laseu.cat) i es podran presentar únicament de forma telemàtica a la seu electrònica de l’Ajuntament.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals, per aquesta convocatòria els terminis seran
del dia 1.10.2023 al 20.10.2023, ambdós inclosos. L’Ajuntament no acceptarà instàncies presentades abans
de la data d’inici ni després de la data final.

Les bases i la convocatòria es publicaran íntegrament en el BOP i DOGC. Els restants i successius anuncis
d’aquesta convocatòria es faran públics únicament en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.

6.2. A la instància s’adjuntarà:

a. Fotocòpia  del  Document  Nacional  d’Identitat  o  del  document  equivalent  dels  altres  països,  o  el
consentiment de la persona aspirant per tal que l’Ajuntament pugui comprovar que les dades que la persona
manifesta s’ajusten a la realitat.
b. Fotocòpia de la titulació d’accés requerida.
c. Currículum vitae en el qual s’incloguin les dades personals i de contacte.
d. Fotocòpia del document acreditatiu dels coneixements de nivell de català.
e. Fotocòpia del document acreditatiu dels coneixements de nivell de castellà.
f. Llistat ordenat de mèrits a tenir en compte a la fase de concurs, així com altres mèrits i circumstàncies
al·legades que hagin de ser valorades.
g. Fotocòpia dels certificats i títols acreditatius dels mèrits al·legats, tant personals com professionals.
h. Declaració responsable de complir totes i cadascuna de les condicions exigides en les bases d’aquesta
convocatòria,  sempre  referides  a  la  data  en  què  expira  el  termini  assenyalat  per  a  la  presentació
d’instàncies.

6.3. Tota la documentació haurà de ser presentada de forma telemàtica. L’Ajuntament podrà requerir la
documentació original en cas de dubte per tal de garantir-ne la veracitat. En cas que es detecti falsedat en el
document la persona quedarà automàticament suspesa del procés.

6.4. Es computaran com a situacions assimilades al servei actiu, als efectes del còmput de serveis prestats,
els següents:

Administració Local 478

http://www.laseu.cat/


  Número 245

Butlletí Oficial de la Província de Lleida Divendres, 23 de desembre de 2022

a. Les persones que hagin gaudit d’una excedència per cura de familiars d’acord amb l’article 89.4 del
TREBEP.
b. Les persones que hagin gaudit d’una excedència per raó de violència de gènere d’acord amb l’article
89.5 del TREBEP.
c. Les persones declarades en serveis especials d’acord amb l’article 87 del TREBEP.
d. El personal laboral declarat en excedència forçosa d’acord amb l’article 46.1 del TRET.

6.5. Amb la presentació de la sol·licitud, les persones aspirants:

a. Donen el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per
prendre part en aquesta convocatòria i per a la tramitació del procés selectiu, que seran incorporades al
fitxer de Recursos Humans, d’acord amb la normativa vigent.
b. Donen  el  seu  consentiment  a  rebre  per  via  electrònica  les  comunicacions  que  puguin  derivar-se
d’aquest procés.

6.6. Els aspirants, en el moment de la presentació de la instància per participar en el procés selectiu, hauran
de presentar en format digital, la fitxa d’autoavaluació amb els mèrits aportats així com la documentació
acreditativa corresponent. Només s’han de fer constar els mèrits obtinguts fins a l’últim dia del període de
presentació d’instàncies.

6.7. El currículum vitae i la vida laboral no substitueixen les funcions de la fitxa d’autoavaluació aportada a
l’Annex de les presents bases.

6.8.  Els  certificats  o  titulacions  hauran  d’acreditar  que  s’han  obtingut  com  a  molt  tard  en  la  data  de
presentació de sol·licituds.

6.9.  Les  persones  en  situació  de  discapacitat  seran  admeses  al  procés  de  selecció  sense  necessitat
d’acreditar  les  seves  condicions  psíquiques,  físiques  i  sensorials  abans  del  seu  començament,  sens
perjudici  que,  superat  el  procés  selectiu,  en  presentar  la  documentació  per  ser  nomenades,  hauran
d’acreditar, igual que la resta d’aspirants, la seva capacitat per desenvolupar les funcions i tasques dels llocs
que es convoquen.

Els aspirants amb discapacitat podran demanar en la sol·licitud de participació, l’adaptació o l’adequació de
temps i mitjans materials per a la realització de les proves i dels exercicis previstos en la convocatòria i el
motiu d’aquestes. Als efectes d’aquestes adaptacions es considerarà el que estableix l’article 7 del Decret
66/1999, de 9 de març, sobre l’accés a la funció pública de les persones amb discapacitat i dels equips de
valoració multiprofessional.

Els  aspirants  en  situació  de  discapacitat  que  sol·licitin  adaptacions,  hauran  de  presentar  un  dictamen
vinculant expedit per l’equip multiprofessional competent que determinarà, si fos el cas, l’adaptació del lloc o
llocs de treball sempre que aquesta no impliqui una modificació exorbitant en el context de l’organització o
sigui incompatible amb el desenvolupament de les funcions i tasques del lloc o llocs que es convoca.

6.10. Un cop finalitzat el termini de presentació d’instàncies la Junta de Govern Local aprovarà, la llista
provisional de les persones aspirants admeses i excloses al procés selectiu, amb expressió de la causa
d’exclusió.  En  la  mateixa  resolució  s’indicarà  la  composició  del  tribunal  i  el  lloc,  la  data  i  l’hora  del
començament de les proves de coneixement d’idiomes, si s’escau.

6.11. Aquesta llista provisional es publicarà a l’e-tauler de l’Ajuntament. Malgrat això, en aplicació del que
preveu el segon paràgraf de l’art. 78 del Reglament del personal al servei de les entitats locals, es podrà
substituir aquesta publicació per una notificació a tots els interessats.
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6.12. Un cop publicada la llista provisional es concedirà un termini de 5 dies hàbils per a la presentació
d’esmenes i reclamacions, per esmenar el defecte o adjuntar el document que sigui preceptiu. Si en aquest
termini no hi hagués reclamacions, al·legacions o esmenes la llista passaria a ser definitiva i es publicarà a
l’e-tauler de l’Ajuntament.

Setena. Tribunal qualificador

7.1. El tribunal qualificador s’ajustarà al que disposa l’article 60 del TREBEP i al Reglament de Personal al
servei de les entitats locals, aprovats pel Decret 214/1990. La seva composició serà estricament tècnica,
ajustada als principis d’imparcialitat i professionalitat, seguint en la mesura del possible els criteris de paritat
entre dones i homes.

7.2. El tribunal qualificador estarà constituït de la següent manera:

- President: un funcionari de carrera i/o personal laboral fix, personal de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.
- Dos vocals tècnics: funcionaris de carrera i/o personal laboral fix que podran ser o no personal del
mateix Ajuntament i que compliran en tot moment amb els requisits de professionalitat i imparcialitat.
- Secretari: un funcionari o personal laboral fix de l’Ajuntament, amb veu però sense vot.

Un dels vocals i el seu suplent ho serà a proposta de l’EAPC.

7.3. El tribunal no podrà constituir-se sense l’assistència d’almenys tres membres amb veu i vot, titulars o
suplents, ni podrà actuar sense la presència, com a mínim, del President i del Secretari. El Tribunal podrà
optar per reunir-se telemàticament sempre que es compleixin els requisits indicats a la base setena.

7.4.  El  tribunal pot  disposar la incorporació a les seves tasques d’assessors especialistes, els quals es
limitaran a l’exercici de les seves especialitats tècniques en base a les quals col·laboraran exclusivament
amb el tribunal. La seva funció se circumscriu a l’assessorament tècnic especialitzat, actuant amb veu però
sense vot. Els assessors hauran de guardar sigil i confidencialitat sobre les dades i assumptes sobre els
quals tinguin coneixement a conseqüència de la seva tasca assessora al tribunal.

7.5. L’abstenció i recusació dels i de les membres del tribunal s’ha d’ajustar al que preveuen els articles 23 i
24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

7.6.  El  tribunal  està  facultat  per  resoldre  els  dubtes  o  les  discrepàncies  que  s’originin  durant  el
desenvolupament del procés de selecció.

7.7. En cas d’empat, el vot del President serà de qualitat.

7.8.  El  tribunal  ordenarà  a  les  persones  aspirants  d’acord  amb  la  puntuació  declarada  en  la  fitxa
d’autoavaluació.

7.9. Una vegada es disposi d’aquest llistat ordenat, el tribunal comprovarà les puntuacions de les persones
aspirants.  La  comprovació  es  realitzarà  respecte  dels  documents  aportats  i  esmentats  a  la  fitxa
d’autoavaluació i/o les dades aportades pel  Servei  de Recursos Humans de l’Ajuntament  respecte dels
serveis prestats en aquesta administració. En cas d’empat es verificarà la informació per poder desfer-los en
funció dels criteris fixats a la base 9.2 de les presents bases.

7.10. El tribunal podrà exigir que els aspirants mostrin els documents originals. En aquest cas, els aspirants
hauran d’aportar-los a l’Ajuntament  en el  termini  màxim de 5 dies des del  requeriment  que es  faci  als
aspirants.
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7.11. El tribunal podrà decidir no comprovar la puntuació dels aspirants que, segons la puntuació que han fet
constar a la fitxa d’autoavaluació, no tenen opcions de poder ser seleccionats.

7.12. Una vegada realitzada la comprovació, el tribunal fixarà la llista provisional de puntuacions, ordenant
de major a menor les sol·licituds i indicant el resultat d’aplicar els criteris de desempat, quan hagi estat
necessari. En aquest llistat, les persones aspirants amb puntuació idèntica sortiran al mateix lloc.

7.13. El llistat es publicarà a l’e-Tauler de la seu electrònica de l’Ajuntament i no es farà cap notificació
personal als aspirants.

7.14. Les persones aspirants podran formular al·legacions en un termini de 5 dies hàbils a comptar des del
dia següent a la data de publicació de la llista i aportar els documents justificatius dels mèrits que s’hagin fet
constar  a la fitxa d’autoavaluació.  No podran incloure nous mèrits que no s’hagin fet  constar  a la fitxa
d’autoavaluació.

7.15.  El  tribunal  analitzarà  les  al·legacions,  les  resoldrà  justificadament,  fixarà  el  llistat  definitiu  de
puntuacions i farà la proposta de nomenament o contractació a l’òrgan competent. L’acta es publicarà a
l’e-Tauler de la seu electrònica de l’Ajuntament.

Vuitena. Procés selectiu

8.1. La forma de selecció serà la de concurs de mèrits, que es regirà segons els criteris generals establerts
a  l’acord  sobre  els  processos  d’estabilització  de  l’Ajuntament  de  la  Seu  d’Urgell  i  allò  disposat  a  les
Disposicions  Addicionals  6ª  i  8ª  de la  Llei  20/2021, de 28 de desembre,  de mesures  urgents  per  a  la
reducció de la temporalitat en l’ocupació pública.

8.2. Les persones aspirants que no acreditin un coneixement de català i castellà segons allò disposat a la
base 5ª hauran de realitzar les proves de coneixements de llengües que es detallen a continuació:

a. Prova de coneixements de català.
S’ajustarà a les disposicions del  Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del  coneixement del
català  i  l’aranès  en  els  processos  de  selecció  de  personal  i  de  provisió  de  llocs  de  treball  de  les
administracions públiques de Catalunya.
La prova de llengua catalana es qualificarà com a apte o no apte, essent, per tant, de caràcter eliminatori, i
el fet de no superar-la suposarà l’exclusió del procés selectiu.
Les  persones  aspirants  que  estiguin  en  possessió  del  certificat  acreditatiu  corresponent  o  els  seus
equivalents resten exempts de portar a terme aquesta prova.
b. Prova de coneixements de castellà.
Consistirà en la realització d’una prova en què es comprovarà que les persones aspirants posseeixen un
nivell  adient  de comprensió  i  expressió oral  i  escrita  d’aquesta llengua,  en tot  cas  ajustat  al  contingut
funcional del lloc de treball a desenvolupar.
La prova de llengua castellana es qualificarà com a apte o no apte, essent, per tant, de caràcter eliminatori, i
el fet de no superar-la suposarà l’exclusió del procés selectiu.
Les  persones  aspirants  que  estiguin  en  possessió  del  certificat  acreditatiu  corresponent  o  els  seus
equivalents resten exempts de portar a terme aquesta prova.

8.3. L’acreditació i valoració dels mèrits es realitzarà d’acord amb els següents paràmetres:

a. El  límit  temporal  per  valorar  l’experiència  professional  serà  la  data  de  finalització  del  termini  de
presentació de sol·licituds de participació.
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b. Només  es  valoraran  els  mèrits  citats  a  la  fitxa  d’autoavaluació  aportada  durant  el  període  de
presentació  d’instàncies  i  que es  pugui  verificar  amb la  documentació  acreditativa  presentada dins  del
mateix termini.
c. L’experiència professional es computa per mesos complets.
d. Els serveis prestats a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell  s’hauran d’acreditar mitjançant el certificat de
serveis prestats. El certificat no s’haurà d’aportar amb la instància i s’incorporarà d’ofici a la documentació
de cada aspirant, si aquest ho fa constar a la fitxa d’autoavaluació.
e. Els serveis prestats a d’altres Administracions públiques s’acreditaran mitjançant certificat de serveis
prestats amb el model de l’Annex I del Reial Decret 1461/82. No s’acceptaran els acreditats amb algun altre
model de certificat.
f. L’acreditació de la formació es realitzarà mitjançant  fotocòpia  dels  corresponents  títols  o certificats
emesos per les institucions formadores corresponents, que hauran d’incloure la identificació de la persona
titular, les hores de durada o crèdits equivalents, la temàtica, la data d’emissió, la indicació sobre si és un
certificat d’aprofitament o assistència, i l’organisme emissor.
g. Els mèrits obtinguts a l’estranger s’han d’acreditar mitjançant certificats traduïts oficialment a qualsevol
de les dues llengües oficials a Catalunya.

8.4. La puntuació del concurs de mèrits serà d’un màxim de 10 punts, que es distribuiran d’acord amb els
criteris següents:

8.4.1. Experiència professional.

L’experiència professional tindrà una valoració màxima de 6 punts, segons es detalla:

a. L’experiència  en  la  plaça  convocada  o  equivalent,  com a  funcionari  interí,  laboral  temporal,  o  en
adscripcions o assignacions temporals a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i/o a qualsevol ens públic que en
depèn es valorarà amb 0,10 punts per cada mes de serveis prestats.
b. L’experiència en altres llocs del mateix grup o subgrup de classificació, però no en la realització de
feines anàlogues, com a funcionari interí, laboral temporal, o en adscripcions o assignacions temporals a
l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i/o a qualsevol ens públic que en depèn es valorarà amb 0,0705 punts per
cada mes de serveis prestats.
c. L’experiència en llocs de treball  realitzant  tasques anàlogues a les de la plaça convocada, com a
funcionari interí  o laboral temporal, en altres administracions locals o en organismes o societats que en
depenguin es valorarà amb 0,033 punts per cada mes de serveis prestats.

8.4.1.2. Per a valorar l’experiència professional es seguiran els criteris següents:

a. Es comptabilitzarà com a mes un període ininterromput de 30 dies, independentment de la jornada de
treball, i no es tindran en compte les fraccions inferiors excepte quan s’apliquin els criteris de desempat.
b. En aquells casos de reducció de jornada per guarda legal o cura directa d’un familiar fins al segon grau
de consanguinitat o afinitat, aquests períodes es computaran com a jornada sencera, sempre que quedin
acreditats.

8.4.2. Formació.

Els mèrits acadèmics es valoraran amb un màxim de 4 punts, seguint els criteris següents:

a. Titulacions. Es valorarà la formació reglada superior, addicional, del mateix nivell de la que dona accés
al subgrup de la plaça convocada i  relacionada directament amb el  lloc de treball  (per  exemple;  cicles
formatius de grau superior, FPII o equivalents) amb 0,05 punts per títol.
b. Es valoraran amb 0,08 punts per hora de formació acreditada:

Administració Local 482



  Número 245

Butlletí Oficial de la Província de Lleida Divendres, 23 de desembre de 2022

i. Formacions relacionades amb el lloc de treball a ocupar.
ii. Formacions transversals, com per exemple en igualtat, organització o treball en equip, entre d’altres.
iii. Cursos relacionats amb el lloc de treball i les tasques a desenvolupar, sempre que siguin expedits per
l’administració  pública i/o empreses  privades,  i  sempre que aquests  cursos  hagin  estat  contractats  per
l’Ajuntament de la Seu d’Urgell o una altra administració.
No es valoraran els certificats on no s’especifiquin les hores de formació.
c. Nivell de català superior a l’exigit: s’atorgaran 0,25 punts per nivell.
d. Formació ACTIC: s’atorgaran 0,50 punts per nivell.

8.4.3. Altres mèrits.

Es valorarà amb 0,50 punts haver superat un concurs-oposició de la categoria convocada a l’Ajuntament de
la Seu d’Urgell sense haver obtingut plaça en propietat.

Novena. Llista de persones aprovades i presentació de documents

9.1. La puntuació definitiva del procés selectiu serà el resultat de la puntuació obtinguda en la valoració dels
mèrits.

9.2. En cas d’empat, l’ordre de les persones aspirants s’establirà seguint els següents criteris:

1. Segons l’experiència total acreditada:
a. Major experiència a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i a la plaça convocada.
b. Major experiència a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i en altres llocs de treball del mateix grup que el de
la plaça convocada.
c. Major experiència en altres entitats locals i a la plaça convocada.
2. Major  nombre  de  dies  d’experiència  professional  en  la  plaça  convocada  o  equivalent,  prestats  a
l’Ajuntament de la Seu d’Urgell o en qualsevol ens públic integrat d’aquest.
3. La persona aspirant de major edat.

9.3.  Un  cop  finalitzada  la  qualificació  de  les  persones  aspirants  es  publicarà  la  relació  de  persones
aprovades per ordre de puntuació final.

9.4. L’aspirant que resulti seleccionat haurà de presentar davant de la Secretaria General de l’Ajuntament,
dins del termini de 20 dies naturals des de que es faci pública la proposta d’aspirant a la plaça objecte
d’aquesta  convocatòria  i  abans  del  seu  nomenament  com  a  funcionari  de  carrera,  el  certificat  mèdic
acreditatiu de complir  les condicions  físiques  o psíquiques  específiques  per  a l’exercici  de les funcions
pròpies del lloc de treball al que es fa referència així com original o còpia compulsada de tots els documents
requerits a la base cinquena d’aquesta convocatòria.

9.5.  Si  l’aspirant  seleccionat  no pren possessió o no aporta  la  referida documentació durant  el  termini
previst, es procedirà al nomenament del següent aspirant de la llista de puntuacions finals, respecte el qual
serà aplicable el mateix termini que a l’anterior; i així successivament per ordre de prelació d’acord amb les
puntuacions finals.

Desena. Període de pràctiques

10.1. Formarà part del procés selectiu la superació d’un període de pràctiques amb caràcter eliminatori, que
tindrà una durada de tres mesos.
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10.2.  A la  finalització  del  període  de  pràctiques  s’emetrà  informe  d’avaluació  per  part  de  la  persona
responsable de fer el seguiment de la persona nomenada. La qualificació d’aquest període serà apte o no
apte. En cas dels aspirants declarats no aptes per resolució motivada de l’Alcaldia amb tràmit d’audiència
previ, perdran en conseqüència tots els drets al nomenament.

10.3. El període de pràctiques es suprimirà en el cas que la persona aspirant hagi ocupat durant un termini
superior  als  tres  mesos  com  a  període  de  pràctiques  una  plaça  equivalent  a  la  de  l’objecte  de  la
convocatòria i a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.

10.4. Durant el període de pràctiques el personal haurà d’assistir als cursos de formació que l’Ajuntament
pugui organitzar.

10.5. Els aspirants que hagin superat aquest període seran nomenats funcionaris de carrera. Els que no
l’hagin superat perdran tots els drets al nomenament.

Onzena. Creació i funcionament de la borsa de treball

11.1. Borsa de treball genèrica tindrà el funcionament que es descriu a continuació:

Les persones aspirants a les vacants convocades i que no obtinguin plaça passaran a formar part d’una
borsa de treball  de caràcter  extraordinari  per  ordre de puntuació.  Aquesta borsa funcionarà dins de la
jerarquia de borses i serà la que prevalgui per sobre del a resta de borses existents.

En cas d’empat entre els aspirants que s’incorporaran a la borsa, l’ordre s’establirà seguint els criteris de
desempat establerts en la base 9.2 de les presents bases.

11.2. Borsa de treball específica:

La finalitat d’aquesta borsa és excepcional, atenent l’esperit de la Llei 20/2021. Així, l’objecte de la borsa és
proveir aquelles places que han estat cobertes inicialment en propietat i respecte de les quals l’aspirant
seleccionat durant el  període de prova o mentre duri el  pla d’estabilització passi  a una situació que no
impliqui reserva de plaça. En aquest cas, l’Ajuntament podrà recórrer a la borsa de funcionaris de carrera
per tal de proveir la plaça que es generi com a conseqüència de la plaça que hagi tornat a quedar vacant.

La borsa de treball creada a partir d’aquest procés selectiu serà vigent fins al dia 31 d’octubre de 2024.

Les persones aspirants que passin a formar part de la borsa de treball podran ser cridades per l’Ajuntament
d’acord amb l’ordre rigorós de qualificació per al seu nomenament d’acord amb allò disposat a l’article 10 del
TREBEP, sempre i quan es trobin disponibles i reuneixin la resta de requisits en la data prevista per a l’inici
de la interinitat, i procedeixi legalment conforme a la normativa vigent del moment.

11.3. La pertinència a la borsa de treball  no implica, per si mateixa, cap mena de dret al nomenament.
Únicament es garanteix que quan l’Ajuntament consideri necessària la cobertura urgent d’una plaça s’apliqui
el procediment establert en aquestes bases.

11.4 L’Ajuntament intentarà comunicar-se un màxim de tres vegades amb la persona aspirant mitjançant
mitjans telemàtics: trucada telefònica, videotrucada, correu electrònic, SMS, etc. Entre cada intent hauran de
passar com a mínim 3 hores.
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Si la persona no respongués en un termini màxim de tres dies hàbils, aquesta passaria a ocupar el darrer
lloc de la borsa de treball i l’Ajuntament iniciaria les comunicacions amb el o la següent aspirant de la borsa.
Tots els intents de comunicació per part de l’Ajuntament quedaran registrats a l’expedient pertinent.

11.5. Si la persona cridada respongués a la comunicació iniciada per l’Ajuntament, aquest li atorgaria un
període màxim de dos dies hàbils per manifestar la seva conformitat o renúncia al nomenament.

11.6. La permanència de les persones a aquesta borsa resta supeditada a la disponibilitat per cobrir les
vacants que es presentin. S’exceptuen d’aquest supòsit les renúncies per causa justificada. Es consideren
causes justificades aquelles sobrevingudes i no voluntàries com malalties, part o compliment d’un deure
inexcusable  de  caràcter  públic  o  personal,  entre  d’altres.  Aquestes  situacions  s’hauran  de  justificar
documentalment.

11.7. Les persones que acumulin dues renúncies corresponents a dues ofertes de treball per alguna causa
diferent a les citades anteriorment, o siguin sancionades per la incoació d’un procediment disciplinari, seran
eliminades de la borsa.

11.8. Si el responsable del servei on s’adscrigui la persona integrant de la borsa prèviament nomenada emet
un informe negatiu, relatiu a la manca de capacitat manifestada per un rendiment insuficient que impedeixi
realitzar amb eficàcia les funcions atribuïdes al lloc de treball, en donarà trasllat a Recursos Humans, i
s’articularà  el  procediment  contradictori  corresponent,  el  qual  podrà comportar  l’expulsió  de la  persona
aspirant de la borsa, tot informant, si s’escau, la representació del personal.

Dotzena. Incompatibilitats

12.1. Serà aplicable a les persones proposades el règim d’incompatibilitat al sector públic, en compliment
dels quals en el moment del nomenament, hauran d’aportar una declaració de les activitats que realitza,
sol·licitant la compatibilitat en el seu cas, o exercir l’opció prevista a l’article 337 del Decret 214/90, de 30 de
juliol,  pel  qual  s’aprova el  Reglament  de Personal  al  servei  de les entitats  locals, així  com la resta de
disposicions aplicables.

12.2.  Pel  que  fa  a  la  determinació  i  adscripció  al  lloc  de  treball,  règim d’horari  i  jornada,  la  persona
nomenada s’atindrà als acords i resolucions que adoptin els òrgans corresponents de l’Ajuntament.

Tretzena. Incidències i recursos

13.1. Contra la convocatòria i les presents bases, que exhaureixen la via administrativa, es podrà interposar
per part de les persones interessades recurs potestatiu de reposició en el termini d’un mes davant el mateix
òrgan que les hagi aprovat, d’acord amb l’article 123 de la Llei  39/2015, d’1 d’octubre, de procediment
administratiu  comú  de  les  administracions  públiques.  En  cas  de  no  interposar  el  recurs  potestatiu  de
reposició es podrà interposar directament recurs contenciós administratiu, segons l’article abans esmentat i
el 45 i següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa,
davant el Jutjat contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la publicació
al Butlletí Oficial de la Província de Lleida.

13.2. Els actes qualificats del tribunal qualificador podran ser recorreguts en alçada davant la presidència de
la corporació o de l’autoritat en qui hagi delegat en el termini d’un mes des que s’hagin publicat.

13.3. Els actes de tràmit del tribunal qualificador no podran ser objecte de recurs, sense perjudici que es
puguin interposar reclamacions quan es tracti d’esmenar possibles errors materials en la confecció de la
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llista d’aprovats, errors en la transcripció de publicacions, errors aritmètics en les qualificacions o errors
observables a simple vista. Aquests errors també podran ser corregits d’ofici pel tribunal.

13.4. El Tribunal està facultat per resoldre els dubtes o discrepàncies que sorgeixin referents a aquestes
bases i al desenvolupament del procés selectiu, i per prendre els acords necessaris pel seu bon ordre i
desenvolupament.

13.5. En allò no previst en aquestes bases serà d’aplicació el que disposen la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim
local que va ser aprovat per Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, el Reial Decret Legislatiu 5/2015,
de 30 d’octubre, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, el Text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya que va ser aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril,  el  Reglament  de  personal  al  servei  de  les  entitats  locals  que  va  ser  aprovat  per  decret  de  la
Generalitat  de  Catalunya  214/1990,  de  30  de  juliol,  la  Llei  39/2015,  de  1  d’octubre,  de  procediment
administratiu comú de les Administracions Públiques, i la resta de les disposicions vigents en la matèria.

Catorzena. Clàusula de protecció de dades de caràcter general

14.1. L’Ajuntament de la Seu d’Urgell  tractarà les dades personals de les persones sol·licitants i  de les
persones seleccionades en aquest  procés selectiu,  amb la finalitat  de gestionar  la seva sol·licitud i  les
actuacions objecte d’aquesta convocatòria, i es sotmet a les obligacions previstes en el Reglament europeu
2016/679, de 27 d’abril, General de Protecció de Dades (RGPD) i la seva adaptació a l’ordenament jurídic
espanyol a través de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia
dels drets digitals, i la resta de normativa complementària. En concret es preveu el tractament de dades de
contacte i acadèmics de les persones que participen en l’execució i seguiment dels objectius establerts en
aquestes bases.

14.2. L’Ajuntament de la Seu d’Urgell realitzarà les tasques necessàries perquè s’acompleixin els principis i
deures establerts en la normativa vigent  sobre la matèria, per garantir  que no hi  ha risc per als drets i
llibertats dels sol·licitants i dels seleccionats. Aquestes actuacions han d’incloure especialment la garantia de
transparència, en compliment dels articles 13 i 14 del RGPD, amb la informació detallada per la corporació.

14.3.  Per  a  qualsevol  consulta  o  queixa  relacionades  amb  el  tractament  de  les  dades  personals,  els
sol·licitants  tenen el  dret de contactar  amb el  delegat de protecció de dades a través de la bústia que
l’Ajuntament de la Seu d’Urgell posa a la seva disposició: dpd@aj-laseu.cat

14.4. Les dades que les persones seleccionades han facilitat, un cop finalitzat el motiu que n’ha originat la
recollida, es conserven seguint les instruccions de gestió documental i d’arxiu de l’Ajuntament. Les dades
que les persones sol·licitants han facilitat es conserven durant un màxim de 3 anys a partir de la presentació
de la sol·licitud.

14.5.  Les persones aspirants  i  les persones seleccionades poden exercir  els  drets d’accés, rectificació,
supressió, limitació, portabilitat o oposició al tractament de les seves dades, en els termes previstos a la
legislació vigent, a través de la seu electrònica de l’Ajuntament.

14.6. Les persones seleccionades tenen l’obligació de respectar la confidencialitat de tota la informació i les
dades de caràcter personal que, per qualsevol mitjà, els arribin com a conseqüència de la seva estada a
l’Ajuntament, i no desvelar-les ni reproduir-les de cap manera a fora de l’Ajuntament. Les dades esmentades
poden referir-se tant a empleats públics, com a usuaris o ciutadans i, en general, a totes aquelles terceres
persones que de forma directa o indirecta es posin en contacte amb l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.
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14.7. Les persones seleccionades tenen l’obligació de complir amb les polítiques de seguretat, protecció de
dades i ús dels sistemes d’informació vigents a l’Ajuntament, així com qualsevol instrucció que, en aquest
sentit, se’ls faciliti. A més, han de respectar la confidencialitat de qualsevol fet que hagin observat o que el
personal de l’Ajuntament els hagi fet arribar en relació amb el servei o el personal esmentat.

ANNEX
Fitxa d’autoavaluació de mèrits (l’autobaremació té la consideració de declaració responsable. La falsedat
en les dades d’autobaremació determina l’exclusió del procés i la consideració de no haver-hi participat, a
més de les actuacions legals que derivin de la falsedat en les dades) *

1. Dades personals

Nom i cognoms DNI

2. Dades de la plaça objecte de la convocatòria

Identificació de la plaça

Denominació: Encarregat del Punt Òmnia

Escala: Administració Especial

Subescala: Serveis especials

Grup: C1

Naturalesa: Funcionarial

3. Experiència professional 

NÚM. DE MESOS

Mesos  de  servei  o  de  treball  prestat  en  la  plaça  objecte  de  la
convocatòria o equivalent, com a funcionari interí, laboral temporal, o en
adscripcions o assignacions temporals a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell
i/o a qualsevol ens públic que en depèn.

Mesos de servei o de treball prestat en altres llocs de treball en el mateix
grup  o  subgrup  de  classificació,  però  no  en  l’exercici  de  funcions
anàlogues, com a funcionari interí, laboral temporal, o en adscripcions o
assignacions temporals a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i/o a qualsevol
ens públic que en depèn.
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Mesos  de  servei  o  de  treball  prestat  en  la  realització  de  tasques
anàlogues a les de la plaça convocada, com a funcionari interí o laboral
temporal,  en  qualsevol  altra  administració  local  o  en  organismes  o
societats que depenguin d’aquesta.

4. Formació
Es valorarà aquella formació reglada que tingui relació directa amb el lloc de treball a ocupar, diferent de la
que dona accés a la plaça convocada:

Formació reglada Sí / No

Titulació en Cicle Formatiu de Grau Superior

Formació Professional (FPII)

Altres equivalents:

Formació no reglada
NOM DE L’ACCIÓ FORMATIVA HORES ORGANISME FORMADOR (CAL INDICAR EL

RÈGIM JURÍDIC DE L’ORGANISME)
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Coneixements de català Sí / No

Certificat de nivell superior de català 

Formació ACTIC Sí / No

Nivell 1 – Certificat bàsic ACTIC

Nivell 2 – Certificat mitjà ACTIC

Nivell 3 – Certificat avançat ACTIC

5. Altres mèrits

Sí / No

Ha superat un procés selectiu de concurs-oposició per a l’accés a una
plaça de la categoria de la plaça objecte de al convocatòria sense haver
obtingut plaça en propietat?

Bases reguladores del procés selectiu d’un d’informador juvenil per a l’oficina jove, mitjançant el sistema de
concurs, corresponents a l’oferta pública d’estabilització de l’ocupació temporal de l’ajuntament de la Seu
d’Urgell.

Primera. Objecte i justificació

L’objecte  d’aquestes  bases  és  regular  la  selecció,  mitjançant  convocatòria pública i  amb el  sistema de
concurs de mèrits, d’una plaça d’informador juvenil per a l’oficina jove, classificada a la plantilla de personal
de l’Ajuntament de La Seu d’Urgell a l’escala d’Administració Especial, subescala serveis especials, subgrup
C1, en règim funcionarial.

Aquesta plaça es troba subjecta al procés excepcional d’estabilització regulat per la Llei 20/2021, de 28 de
desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat i resten regides per les presents bases,
corresponents a l’oferta d’estabilització de l’ocupació temporal de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, aprovades
per l’Alcaldia núm. 368/2022 en data 24.05.2022, publicades al  BOP de Lleida en data 30.05.2022 i  al
DOGC en data 27.05.2022.

Segona. Normativa aplicable

L’Acord de condicions generals que regeix aquesta convocatòria va ser aprovat per la Junta de Govern
Local del dia 07.11.2022 i publicat al BOP el dia 15.11.2022

Aquesta convocatòria es regeix per allò disposat a la normativa vigent en matèria de Funció Pública. En
concret, al Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de l’Estatut bàsic
de l’empleat públic, al Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei
de les entitats locals, al Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
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municipal i de règim local de Catalunya, a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local
i al Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del coneixement del català i l’aranès en els processos
de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya.

Tercera. Principis rectors

L’Ajuntament  de La Seu d’Urgell  garanteix que tots  els  processos  de selecció es regiran pels  principis
constitucionals d’igualtat, mèrit i capacitat, així com els de:

a) Publicitat i convocatòria de les bases.
b) Transparència.
c) Imparcialitat i professionalitat dels membres del tribunal.
d) Independència i discrecionalitat tècnica en l’actuació del tribunal.
e) Adequació entre el contingut dels processos selectius i les funcions o tasques a desenvolupar.
f) Agilitat, sense perjudici de l’objectivitat, en els processos de selecció.

Quarta. Característiques de la plaça

Les característiques de la plaça objecte de la convocatòria són les següents:

 Nombre de places: 1.
 Codi convocatòries: S.400.01
 Règim: funcionari de carrera.
 Denominació: Informador juvenil de l’oficina jove
 Escala: Administració Especial.
 Subescala: Serveis especials.
 Grup: C1.
 Jornada: completa.
 Funcions generals:

El Servei d’Informació Juvenil ha de garantir l’atenció al públic usuari de l’Oficina Jove, informant i orientant
mitjançant l’atenció presencial, telefònica i per xarxes socials.

Les funcions del lloc de treball són les següents:

- Realització d’inscripcions de cursos/activitats, així com la correcta explicació de la informació específica
de cada activitat.
- Manejar els diferents equips d’oficina d’acord amb les seves aplicacions.
- Atendre visites i trucades telefòniques, respondre a aquelles consultes per a les que està facultat.
- Gestió de consultes a través de correu electrònic, WhatsApp i xarxes socials
- Coorganitzar serveis d’informació per a joves que responguin als interessos dels joves desenvolupant
accions d’informació, orientació i dinamització de la informació amb activitats socioeducatives.
- Participar en les reunions d’equip, aportant propostes d’activitats, tallers, i participant amb l’avaluació i
organització de les activitats i projectes.
- Edició de material de difusió de projectes de l’Oficina Jove en general.
- Editar la programació d’activitats i tallers amb les tècniques que pertoqui.
- Planificar,  organitzar  i  renovar  els  continguts  informatius  que  s’han  de  tenir  a  l’abast  dels  joves
juntament amb les tècniques de cada servei.
- L’informador juvenil tindrà habilitats per guanyar-se la confiança dels joves i així poder assessorar-los.
- Atenció especialitzada en relació a beques per a estudiar.
- Tramitació i registre de finestra única i d’entrada d’instàncies.
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- Oferir un servei de reserva de sala per a entitats, associacions i grups en general
- Dinamització de les xarxes socials de les activitats i informacions d’interès.
- Donar suport a la resta de treballadors de l’Oficina Jove.
- 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
- I, en general qualsevol altra funció de caràcter similar que li sigui atribuïda.

Les  funcions  no són determinants  i  excloents,  per  la qual  cosa es  considera qualsevol  altra funció de
caràcter similar que li sigui atribuïda.

Cinquena. Requisits dels aspirants

Per poder prendre part en el procés les persones aspirants hauran de complir, en la data de finalització del
termini  de  presentació  de  sol·licituds,  i  durant  el  desenvolupament  del  procés  selectiu,  els  següents
requisits:

a) Tenir la nacionalitat espanyola o trobar-se en algun dels supòsits previstos a l’article 57 del TREBEP.
Independentment de la seva nacionalitat, també podran ser admesos en aquesta convocatòria els cònjuges
dels espanyols i espanyoles i dels nacionals d’altres estats membres si no estan separats de dret. Així com
els i les descendents dels i de les cònjuges dels espanyols i espanyoles i dels nacionals d’altres estats
membres de la Unió Europea, sempre que els cònjuges no estiguin separats de dret, si són menors de 21
anys o dependents.
Les  persones  aspirants  amb  nacionalitat  diferent  a  l’espanyola  hauran  de  demostrar  els  coneixements
suficients de castellà i català i es podrà exigir la superació de proves amb aquesta finalitat.
b) Tenir la capacitat funcional per al desenvolupament de les funcions corresponents.
c) Haver complert els 16 anys i no excedir l’edat màxima de jubilació o la que s’estableixi a les bases
específiques de la convocatòria, si fos el cas, d’acord amb la normativa específica d’aplicació.
d) No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de les Administracions Públiques o
òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats Autònomes, ni trobar-se en situació d’inhabilitació
absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial o per exercir funcions similars a
les que es desenvolupaven.
En el  cas de pertànyer a un altre estat, no trobar-se inhabilitats o en situació equivalent ni  haver estat
sotmesos a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu estat i en els mateixos termes, l’accés
a l’ocupació pública.
e) Estar en possessió del títol de batxillerat, cicle formatiu de grau superior, FPII o equivalent, o estar en
condició d’obtenir-lo en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds de participació
En  el  cas  de  titulacions  expedides  a  l’estranger,  cal  aportar  l’homologació  corresponent  del  Ministeri
d’Educació, Cultura i Esports.
Si el títol procedeix d’un estat membre de la Unió Europea, s’ha de presentar el certificat acreditatiu del
reconeixement o d l’homologació del títol equivalent, de conformitat amb la Directiva 89/48/CEE, de 21 de
desembre de 1988, el Reial Decret 1837/2008 i altres normes de transposició i desplegament.
f) No tenir la condició de personal funcionari de carrera en el mateix cos, escala o especialitat, en la
mateixa escala, subescala, classe o categoria de l’administració a que s’opta.
g) Acreditar  coneixements  de  català  equivalents  al  nivell  C1  del  marc  europeu  comú  de  referència
(MECR) segons estableix el Decret 161/2002, d’11 de juny.
Els aspirants que no acreditin estar en possessió del certificat de coneixements de llengua catalana del
nivell de suficiència de català C1 de la Secretaria de Política Lingüística o equivalent hauran de realitzar una
prova de coneixements amb contingut anàleg.
Sempre que sigui possible, la prova la farà una persona tècnica del Consorci de Normalització Lingüística.
Aquesta persona assistirà al tribunal amb veu i sense vot. Aquesta té caràcter obligatori i eliminatori i es
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qualificarà d’apte o no apte. Les persones aspirants que no superin la prova de català quedaran exclosos de
la convocatòria.
Quedaran exemptes de fer la prova aquelles persones candidates que, en algun procés de selecció per a
l’accés a la condició de personal funcionari o laboral, en qualsevol Administració o entitat del sector públic
institucional, ja hagin superat una prova de coneixements de català de nivell equivalent o superior.
h) Acreditar coneixements superiors de castellà tant en l’expressió oral com en l’escrita.
Les  persones  aspirants  admeses  en  el  procés  selectiu  que  no  tinguin  la  nacionalitat  espanyola  han
d’acreditar uns coneixements superiors de la llengua castellana.
L’aspirant que no pugui acreditar documentalment que posseeix el nivell requerit s’haurà de sotmetre a les
proves de coneixements de castellà previstes a les presents bases. Quedaran exemptes de la realització de
l’exercici de llengua castellana les persones aspirants que n’acreditin el coneixement superior mitjançant
alguna de les tres opcions següents:
- Haver cursat la primària, la secundaria i el batxillerat, si s’escau, a Espanya.
- Diploma d’espanyol  d’acord amb el  RDL 1137/2002, de 31 d’octubre,  o equivalent,  o certificat  que
acrediti haver superat totes les proves requerides per a l’obtenció del mateix.
- Certificat d’aptitud en espanyol per a persones estrangeres expedit per escoles oficials d’idiomes.
i) No patir cap malaltia ni cap limitació física o psíquica que impedeixi el desenvolupament normal de les
funcions corresponents a la plaça convocada.

Sisena. Presentació de sol·licituds i llista d’admesos i exclosos

6.1. Les persones interessades en prendre part en el procediment hauran de presentar una instància en la
qual hauran de fer constar que coneixen i accepten aquestes bases i reconeixen totes i cadascuna de les
condicions exigides.

Les  instàncies  hauran  de  presentar-se  per  la  seu  electrònica  de  l’Ajuntament  de  la  Seu  d’Urgell
(www.laseu.cat) i es podran presentar únicament de forma telemàtica a la seu electrònica de l’Ajuntament.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals, per aquesta convocatòria els terminis seran
del dia 1.07.2023 al 20.10.2023, ambdós inclosos. L’Ajuntament no acceptarà instàncies presentades abans
de la data d’inici ni després de la data final.

Les bases i la convocatòria es publicaran íntegrament en el BOP i DOGC. Els restants i successius anuncis
d’aquesta convocatòria es faran públics únicament en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.

6.2. A la instància s’adjuntarà:

a. Fotocòpia  del  Document  Nacional  d’Identitat  o  del  document  equivalent  dels  altres  països,  o  el
consentiment de la persona aspirant per tal que l’Ajuntament pugui comprovar que les dades que la persona
manifesta s’ajusten a la realitat.
b. Fotocòpia de la titulació d’accés requerida.
c. Currículum vitae en el qual s’incloguin les dades personals i de contacte.
d. Fotocòpia del document acreditatiu dels coneixements de nivell de català.
e. Fotocòpia del document acreditatiu dels coneixements de nivell de castellà.
f. Llistat ordenat de mèrits a tenir en compte a la fase de concurs, així com altres mèrits i circumstàncies
al·legades que hagin de ser valorades.
g. Fotocòpia dels certificats i títols acreditatius dels mèrits al·legats, tant personals com professionals.
h. Declaració responsable de complir totes i cadascuna de les condicions exigides en les bases d’aquesta
convocatòria,  sempre  referides  a  la  data  en  què  expira  el  termini  assenyalat  per  a  la  presentació
d’instàncies.

Administració Local 492

http://www.laseu.cat/


  Número 245

Butlletí Oficial de la Província de Lleida Divendres, 23 de desembre de 2022

6.3. Tota la documentació haurà de ser presentada de forma telemàtica. L’Ajuntament podrà requerir la
documentació original en cas de dubte per tal de garantir-ne la veracitat. En cas que es detecti falsedat en el
document la persona quedarà automàticament suspesa del procés.

6.4. Es computaran com a situacions assimilades al servei actiu, als efectes del còmput de serveis prestats,
els següents:

a. Les persones que hagin gaudit d’una excedència per cura de familiars d’acord amb l’article 89.4 del
TREBEP.
b. Les persones que hagin gaudit d’una excedència per raó de violència de gènere d’acord amb l’article
89.5 del TREBEP.
c. Les persones declarades en serveis especials d’acord amb l’article 87 del TREBEP.
d. El personal laboral declarat en excedència forçosa d’acord amb l’article 46.1 del TRET.

6.5. Amb la presentació de la sol·licitud, les persones aspirants:

a. Donen el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per
prendre part en aquesta convocatòria i per a la tramitació del procés selectiu, que seran incorporades al
fitxer de Recursos Humans, d’acord amb la normativa vigent.
b. Donen  el  seu  consentiment  a  rebre  per  via  electrònica  les  comunicacions  que  puguin  derivar-se
d’aquest procés.

6.6. Els aspirants, en el moment de la presentació de la instància per participar en el procés selectiu, hauran
de presentar en format digital, la fitxa d’autoavaluació amb els mèrits aportats així com la documentació
acreditativa corresponent. Només s’han de fer constar els mèrits obtinguts fins a l’últim dia del període de
presentació d’instàncies.

6.7. El currículum vitae i la vida laboral no substitueixen les funcions de la fitxa d’autoavaluació aportada a
l’Annex de les presents bases.

6.8.  Els  certificats  o  titulacions  hauran  d’acreditar  que  s’han  obtingut  com  a  molt  tard  en  la  data  de
presentació de sol·licituds.

6.9.  Les  persones  en  situació  de  discapacitat  seran  admeses  al  procés  de  selecció  sense  necessitat
d’acreditar  les  seves  condicions  psíquiques,  físiques  i  sensorials  abans  del  seu  començament,  sens
perjudici  que,  superat  el  procés  selectiu,  en  presentar  la  documentació  per  ser  nomenades,  hauran
d’acreditar, igual que la resta d’aspirants, la seva capacitat per desenvolupar les funcions i tasques dels llocs
que es convoquen.

Els aspirants amb discapacitat podran demanar en la sol·licitud de participació, l’adaptació o l’adequació de
temps i mitjans materials per a la realització de les proves i dels exercicis previstos en la convocatòria i el
motiu d’aquestes. Als efectes d’aquestes adaptacions es considerarà el que estableix l’article 7 del Decret
66/1999, de 9 de març, sobre l’accés a la funció pública de les persones amb discapacitat i dels equips de
valoració multiprofessional.

Els  aspirants  en  situació  de  discapacitat  que  sol·licitin  adaptacions,  hauran  de  presentar  un  dictamen
vinculant expedit per l’equip multiprofessional competent que determinarà, si fos el cas, l’adaptació del lloc o
llocs de treball sempre que aquesta no impliqui una modificació exorbitant en el context de l’organització o
sigui incompatible amb el desenvolupament de les funcions i tasques del lloc o llocs que es convoca.
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6.10. Un cop finalitzat el termini de presentació d’instàncies la Junta de Govern Local aprovarà, la llista
provisional de les persones aspirants admeses i excloses al procés selectiu, amb expressió de la causa
d’exclusió.  En  la  mateixa  resolució  s’indicarà  la  composició  del  tribunal  i  el  lloc,  la  data  i  l’hora  del
començament de les proves de coneixement d’idiomes, si s’escau.

6.11. Aquesta llista provisional es publicarà a l’e-tauler de l’Ajuntament. Malgrat això, en aplicació del que
preveu el segon paràgraf de l’art. 78 del Reglament del personal al servei de les entitats locals, es podrà
substituir aquesta publicació per una notificació a tots els interessats.

6.12. Un cop publicada la llista provisional es concedirà un termini de 5 dies hàbils per a la presentació
d’esmenes i reclamacions, per esmenar el defecte o adjuntar el document que sigui preceptiu. Si en aquest
termini no hi hagués reclamacions, al·legacions o esmenes la llista passaria a ser definitiva i es publicarà a
l’e-tauler de l’Ajuntament.

Setena. Tribunal qualificador

7.1. El tribunal qualificador s’ajustarà al que disposa l’article 60 del TREBEP i al Reglament de Personal al
servei de les entitats locals, aprovats pel Decret 214/1990. La seva composició serà estricament tècnica,
ajustada als principis d’imparcialitat i professionalitat, seguint en la mesura del possible els criteris de paritat
entre dones i homes.

7.2. El tribunal qualificador estarà constituït de la següent manera:

- President: un funcionari de carrera i/o personal laboral fix, personal de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.
- Dos vocals tècnics: funcionaris de carrera i/o personal laboral fix que podran ser o no personal del
mateix Ajuntament i que compliran en tot moment amb els requisits de professionalitat i imparcialitat.
- Secretari: un funcionari o personal laboral fix de l’Ajuntament, amb veu però sense vot.

Un dels vocals i el seu suplent ho serà a proposta de l’EAPC.

7.3. El tribunal no podrà constituir-se sense l’assistència d’almenys tres membres amb veu i vot, titulars o
suplents, ni podrà actuar sense la presència, com a mínim, del President i del Secretari. El Tribunal podrà
optar per reunir-se telemàticament sempre que es compleixin els requisits indicats a la base setena.

7.4.  El  tribunal pot  disposar la incorporació a les seves tasques d’assessors especialistes, els quals es
limitaran a l’exercici de les seves especialitats tècniques en base a les quals col·laboraran exclusivament
amb el tribunal. La seva funció se circumscriu a l’assessorament tècnic especialitzat, actuant amb veu però
sense vot. Els assessors hauran de guardar sigil i confidencialitat sobre les dades i assumptes sobre els
quals tinguin coneixement a conseqüència de la seva tasca assessora al tribunal.

7.5. L’abstenció i recusació dels i de les membres del tribunal s’ha d’ajustar al que preveuen els articles 23 i
24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

7.6.  El  tribunal  està  facultat  per  resoldre  els  dubtes  o  les  discrepàncies  que  s’originin  durant  el
desenvolupament del procés de selecció.

7.7. En cas d’empat, el vot del President serà de qualitat.

7.8.  El  tribunal  ordenarà  a  les  persones  aspirants  d’acord  amb  la  puntuació  declarada  en  la  fitxa
d’autoavaluació.
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7.9. Una vegada es disposi d’aquest llistat ordenat, el tribunal comprovarà les puntuacions de les persones
aspirants.  La  comprovació  es  realitzarà  respecte  dels  documents  aportats  i  esmentats  a  la  fitxa
d’autoavaluació i/o les dades aportades pel  Servei  de Recursos Humans de l’Ajuntament  respecte dels
serveis prestats en aquesta administració. En cas d’empat es verificarà la informació per poder desfer-los en
funció dels criteris fixats a la base 9.2 de les presents bases.

7.10. El tribunal podrà exigir que els aspirants mostrin els documents originals. En aquest cas, els aspirants
hauran d’aportar-los a l’Ajuntament  en el  termini  màxim de 5 dies des del  requeriment  que es  faci  als
aspirants.

7.11. El tribunal podrà decidir no comprovar la puntuació dels aspirants que, segons la puntuació que han fet
constar a la fitxa d’autoavaluació, no tenen opcions de poder ser seleccionats.

7.12. Una vegada realitzada la comprovació, el tribunal fixarà la llista provisional de puntuacions, ordenant
de major a menor les sol·licituds i indicant el resultat d’aplicar els criteris de desempat, quan hagi estat
necessari. En aquest llistat, les persones aspirants amb puntuació idèntica sortiran al mateix lloc.

7.13. El llistat es publicarà a l’e-Tauler de la seu electrònica de l’Ajuntament i no es farà cap notificació
personal als aspirants.

7.14. Les persones aspirants podran formular al·legacions en un termini de 5 dies hàbils a comptar des del
dia següent a la data de publicació de la llista i aportar els documents justificatius dels mèrits que s’hagin fet
constar  a la fitxa d’autoavaluació.  No podran incloure nous mèrits que no s’hagin fet  constar  a la fitxa
d’autoavaluació.

7.15.  El  tribunal  analitzarà  les  al·legacions,  les  resoldrà  justificadament,  fixarà  el  llistat  definitiu  de
puntuacions i farà la proposta de nomenament o contractació a l’òrgan competent. L’acta es publicarà a
l’e-Tauler de la seu electrònica de l’Ajuntament.

Vuitena. Procés selectiu

8.1. La forma de selecció serà la de concurs de mèrits, que es regirà segons els criteris generals establerts
a  l’acord  sobre  els  processos  d’estabilització  de  l’Ajuntament  de  la  Seu  d’Urgell  i  allò  disposat  a  les
Disposicions  Addicionals  6ª  i  8ª  de la  Llei  20/2021, de 28 de desembre,  de mesures  urgents  per  a  la
reducció de la temporalitat en l’ocupació pública.

8.2. Les persones aspirants que no acreditin un coneixement de català i castellà segons allò disposat a la
base 5ª hauran de realitzar les proves de coneixements de llengües que es detallen a continuació:

a. Prova de coneixements de català.
S’ajustarà a les disposicions del  Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del  coneixement del
català  i  l’aranès  en  els  processos  de  selecció  de  personal  i  de  provisió  de  llocs  de  treball  de  les
administracions públiques de Catalunya.
La prova de llengua catalana es qualificarà com a apte o no apte, essent, per tant, de caràcter eliminatori, i
el fet de no superar-la suposarà l’exclusió del procés selectiu.
Les  persones  aspirants  que  estiguin  en  possessió  del  certificat  acreditatiu  corresponent  o  els  seus
equivalents resten exempts de portar a terme aquesta prova.
b. Prova de coneixements de castellà.
Consistirà en la realització d’una prova en què es comprovarà que les persones aspirants posseeixen un
nivell  adient  de comprensió  i  expressió oral  i  escrita  d’aquesta llengua,  en tot  cas  ajustat  al  contingut
funcional del lloc de treball a desenvolupar.

Administració Local 495



  Número 245

Butlletí Oficial de la Província de Lleida Divendres, 23 de desembre de 2022

La prova de llengua castellana es qualificarà com a apte o no apte, essent, per tant, de caràcter eliminatori, i
el fet de no superar-la suposarà l’exclusió del procés selectiu.
Les  persones  aspirants  que  estiguin  en  possessió  del  certificat  acreditatiu  corresponent  o  els  seus
equivalents resten exempts de portar a terme aquesta prova.

8.3. L’acreditació i valoració dels mèrits es realitzarà d’acord amb els següents paràmetres:

a. El  límit  temporal  per  valorar  l’experiència  professional  serà  la  data  de  finalització  del  termini  de
presentació de sol·licituds de participació.
b. Només  es  valoraran  els  mèrits  citats  a  la  fitxa  d’autoavaluació  aportada  durant  el  període  de
presentació  d’instàncies  i  que es  pugui  verificar  amb la  documentació  acreditativa  presentada dins  del
mateix termini.
c. L’experiència professional es computa per mesos complets.
d. Els serveis prestats a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell  s’hauran d’acreditar mitjançant el certificat de
serveis prestats. El certificat no s’haurà d’aportar amb la instància i s’incorporarà d’ofici a la documentació
de cada aspirant, si aquest ho fa constar a la fitxa d’autoavaluació.
e. Els serveis prestats a d’altres Administracions públiques s’acreditaran mitjançant certificat de serveis
prestats amb el model de l’Annex I del Reial Decret 1461/82. No s’acceptaran els acreditats amb algun altre
model de certificat.
f. L’acreditació de la formació es realitzarà mitjançant  fotocòpia  dels  corresponents  títols  o certificats
emesos per les institucions formadores corresponents, que hauran d’incloure la identificació de la persona
titular, les hores de durada o crèdits equivalents, la temàtica, la data d’emissió, la indicació sobre si és un
certificat d’aprofitament o assistència, i l’organisme emissor.
g. Els mèrits obtinguts a l’estranger s’han d’acreditar mitjançant certificats traduïts oficialment a qualsevol
de les dues llengües oficials a Catalunya.

8.4. La puntuació del concurs de mèrits serà d’un màxim de 10 punts, que es distribuiran d’acord amb els
criteris següents:

8.4.1. Experiència professional.

L’experiència professional tindrà una valoració màxima de 6 punts, segons es detalla:

a. L’experiència  en  la  plaça  convocada  o  equivalent,  com a  funcionari  interí,  laboral  temporal,  o  en
adscripcions o assignacions temporals a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i/o a qualsevol ens públic que en
depèn es valorarà amb 0,10 punts per cada mes de serveis prestats.
b. L’experiència en altres llocs del mateix grup o subgrup de classificació, però no en la realització de
feines anàlogues, com a funcionari interí, laboral temporal, o en adscripcions o assignacions temporals a
l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i/o a qualsevol ens públic que en depèn es valorarà amb 0,0705 punts per
cada mes de serveis prestats.
c. L’experiència en llocs de treball  realitzant  tasques anàlogues a les de la plaça convocada, com a
funcionari interí  o laboral temporal, en altres administracions locals o en organismes o societats que en
depenguin es valorarà amb 0,033 punts per cada mes de serveis prestats.

8.4.1.2. Per a valorar l’experiència professional es seguiran els criteris següents:

a. Es comptabilitzarà com a mes un període ininterromput de 30 dies, independentment de la jornada de
treball, i no es tindran en compte les fraccions inferiors excepte quan s’apliquin els criteris de desempat.
b. En aquells casos de reducció de jornada per guarda legal o cura directa d’un familiar fins al segon grau
de consanguinitat o afinitat, aquests períodes es computaran com a jornada sencera, sempre que quedin
acreditats.
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8.4.2. Formació.

Els mèrits acadèmics es valoraran amb un màxim de 4 punts, seguint els criteris següents:

a. Titulacions. Es valorarà la formació reglada superior, addicional, del mateix nivell de la que dona accés
al subgrup de la plaça convocada i  relacionada directament amb el  lloc de treball  (per  exemple;  cicles
formatius de grau superior, FPII o equivalents) amb 0,05 punts per títol.
b. Es valoraran amb 0,08 punts per hora de formació acreditada:
i. Formacions relacionades amb el lloc de treball a ocupar.
ii. Formacions transversals, com per exemple en igualtat, organització o treball en equip, entre d’altres.
iii. Cursos relacionats amb el lloc de treball i les tasques a desenvolupar, sempre que siguin expedits per
l’administració  pública i/o empreses  privades,  i  sempre que aquests  cursos  hagin  estat  contractats  per
l’Ajuntament de la Seu d’Urgell o una altra administració.
No es valoraran els certificats on no s’especifiquin les hores de formació.
c. Nivell de català superior a l’exigit: s’atorgaran 0,25 punts per nivell.
d. Formació ACTIC: s’atorgaran 0,50 punts per nivell.

8.4.3. Altres mèrits.

Es valorarà amb 0,50 punts haver superat un concurs-oposició de la categoria convocada a l’Ajuntament de
la Seu d’Urgell sense haver obtingut plaça en propietat.

Novena. Llista de persones aprovades i presentació de documents

9.1. La puntuació definitiva del procés selectiu serà el resultat de la puntuació obtinguda en la valoració dels
mèrits.

9.2. En cas d’empat, l’ordre de les persones aspirants s’establirà seguint els següents criteris:

1. Segons l’experiència total acreditada:
a. Major experiència a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i a la plaça convocada.
b. Major experiència a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i en altres llocs de treball del mateix grup que el de
la plaça convocada.
c. Major experiència en altres entitats locals i a la plaça convocada.
2. Major  nombre  de  dies  d’experiència  professional  en  la  plaça  convocada  o  equivalent,  prestats  a
l’Ajuntament de la Seu d’Urgell o en qualsevol ens públic integrat d’aquest.
3. La persona aspirant de major edat.

9.3.  Un  cop  finalitzada  la  qualificació  de  les  persones  aspirants  es  publicarà  la  relació  de  persones
aprovades per ordre de puntuació final.

9.4. L’aspirant que resulti seleccionat haurà de presentar davant de la Secretaria General de l’Ajuntament,
dins del termini de 20 dies naturals des de que es faci pública la proposta d’aspirant a la plaça objecte
d’aquesta  convocatòria  i  abans  del  seu  nomenament  com  a  funcionari  de  carrera,  el  certificat  mèdic
acreditatiu de complir  les condicions  físiques  o psíquiques  específiques  per  a l’exercici  de les funcions
pròpies del lloc de treball al que es fa referència així com original o còpia compulsada de tots els documents
requerits a la base cinquena d’aquesta convocatòria.

9.5.  Si  l’aspirant  seleccionat  no pren possessió o no aporta  la  referida documentació durant  el  termini
previst, es procedirà al nomenament del següent aspirant de la llista de puntuacions finals, respecte el qual
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serà aplicable el mateix termini que a l’anterior; i així successivament per ordre de prelació d’acord amb les
puntuacions finals.

Desena. Període de pràctiques

10.1. Formarà part del procés selectiu la superació d’un període de pràctiques amb caràcter eliminatori, que
tindrà una durada de tres mesos.

10.2.  A la  finalització  del  període  de  pràctiques  s’emetrà  informe  d’avaluació  per  part  de  la  persona
responsable de fer el seguiment de la persona nomenada. La qualificació d’aquest període serà apte o no
apte. En cas dels aspirants declarats no aptes per resolució motivada de l’Alcaldia amb tràmit d’audiència
previ, perdran en conseqüència tots els drets al nomenament.

10.3. El període de pràctiques es suprimirà en el cas que la persona aspirant hagi ocupat durant un termini
superior  als  tres  mesos  com  a  període  de  pràctiques  una  plaça  equivalent  a  la  de  l’objecte  de  la
convocatòria i a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.

10.4. Durant el període de pràctiques el personal haurà d’assistir als cursos de formació que l’Ajuntament
pugui organitzar.

10.5. Els aspirants que hagin superat aquest període seran nomenats funcionaris de carrera. Els que no
l’hagin superat perdran tots els drets al nomenament.

Onzena. Creació i funcionament de la borsa de treball

11.1. Borsa de treball genèrica tindrà el funcionament que es descriu a continuació:

Les persones aspirants a les vacants convocades i que no obtinguin plaça passaran a formar part d’una
borsa de treball  de caràcter  extraordinari  per  ordre de puntuació.  Aquesta borsa funcionarà dins de la
jerarquia de borses i serà la que prevalgui per sobre del a resta de borses existents.

En cas d’empat entre els aspirants que s’incorporaran a la borsa, l’ordre s’establirà seguint els criteris de
desempat establerts en la base 9.2 de les presents bases.

11.2. Borsa de treball específica:

La finalitat d’aquesta borsa és excepcional, atenent l’esperit de la Llei 20/2021. Així, l’objecte de la borsa és
proveir aquelles places que han estat cobertes inicialment en propietat i respecte de les quals l’aspirant
seleccionat durant el  període de prova o mentre duri el  pla d’estabilització passi  a una situació que no
impliqui reserva de plaça. En aquest cas, l’Ajuntament podrà recórrer a la borsa de funcionaris de carrera
per tal de proveir la plaça que es generi com a conseqüència de la plaça que hagi tornat a quedar vacant.

La borsa de treball creada a partir d’aquest procés selectiu serà vigent fins al dia 31 d’octubre de 2024.

Les persones aspirants que passin a formar part de la borsa de treball podran ser cridades per l’Ajuntament
d’acord amb l’ordre rigorós de qualificació per al seu nomenament d’acord amb allò disposat a l’article 10 del
TREBEP, sempre i quan es trobin disponibles i reuneixin la resta de requisits en la data prevista per a l’inici
de la interinitat, i procedeixi legalment conforme a la normativa vigent del moment.
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11.3. La pertinència a la borsa de treball  no implica, per si mateixa, cap mena de dret al nomenament.
Únicament es garanteix que quan l’Ajuntament consideri necessària la cobertura urgent d’una plaça s’apliqui
el procediment establert en aquestes bases.

11.4 L’Ajuntament intentarà comunicar-se un màxim de tres vegades amb la persona aspirant mitjançant
mitjans telemàtics: trucada telefònica, videotrucada, correu electrònic, SMS, etc. Entre cada intent hauran de
passar com a mínim 3 hores.

Si la persona no respongués en un termini màxim de tres dies hàbils, aquesta passaria a ocupar el darrer
lloc de la borsa de treball i l’Ajuntament iniciaria les comunicacions amb el o la següent aspirant de la borsa.
Tots els intents de comunicació per part de l’Ajuntament quedaran registrats a l’expedient pertinent.

11.5. Si la persona cridada respongués a la comunicació iniciada per l’Ajuntament, aquest li atorgaria un
període màxim de dos dies hàbils per manifestar la seva conformitat o renúncia al nomenament.

11.6. La permanència de les persones a aquesta borsa resta supeditada a la disponibilitat per cobrir les
vacants que es presentin. S’exceptuen d’aquest supòsit les renúncies per causa justificada. Es consideren
causes justificades aquelles sobrevingudes i no voluntàries com malalties, part o compliment d’un deure
inexcusable  de  caràcter  públic  o  personal,  entre  d’altres.  Aquestes  situacions  s’hauran  de  justificar
documentalment.

11.7. Les persones que acumulin dues renúncies corresponents a dues ofertes de treball per alguna causa
diferent a les citades anteriorment, o siguin sancionades per la incoació d’un procediment disciplinari, seran
eliminades de la borsa.

11.8. Si el responsable del servei on s’adscrigui la persona integrant de la borsa prèviament nomenada emet
un informe negatiu, relatiu a la manca de capacitat manifestada per un rendiment insuficient que impedeixi
realitzar amb eficàcia les funcions atribuïdes al lloc de treball, en donarà trasllat a Recursos Humans, i
s’articularà  el  procediment  contradictori  corresponent,  el  qual  podrà comportar  l’expulsió  de la  persona
aspirant de la borsa, tot informant, si s’escau, la representació del personal.

Dotzena. Incompatibilitats

12.1. Serà aplicable a les persones proposades el règim d’incompatibilitat al sector públic, en compliment
dels quals en el moment del nomenament, hauran d’aportar una declaració de les activitats que realitza,
sol·licitant la compatibilitat en el seu cas, o exercir l’opció prevista a l’article 337 del Decret 214/90, de 30 de
juliol,  pel  qual  s’aprova el  Reglament  de Personal  al  servei  de les entitats  locals, així  com la resta de
disposicions aplicables.

12.2.  Pel  que  fa  a  la  determinació  i  adscripció  al  lloc  de  treball,  règim d’horari  i  jornada,  la  persona
nomenada s’atindrà als acords i resolucions que adoptin els òrgans corresponents de l’Ajuntament.

Tretzena. Incidències i recursos

13.1. Contra la convocatòria i les presents bases, que exhaureixen la via administrativa, es podrà interposar
per part de les persones interessades recurs potestatiu de reposició en el termini d’un mes davant el mateix
òrgan que les hagi aprovat, d’acord amb l’article 123 de la Llei  39/2015, d’1 d’octubre, de procediment
administratiu  comú  de  les  administracions  públiques.  En  cas  de  no  interposar  el  recurs  potestatiu  de
reposició es podrà interposar directament recurs contenciós administratiu, segons l’article abans esmentat i
el 45 i següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa,
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davant el Jutjat contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la publicació
al Butlletí Oficial de la Província de Lleida.

13.2. Els actes qualificats del tribunal qualificador podran ser recorreguts en alçada davant la presidència de
la corporació o de l’autoritat en qui hagi delegat en el termini d’un mes des que s’hagin publicat.

13.3. Els actes de tràmit del tribunal qualificador no podran ser objecte de recurs, sense perjudici que es
puguin interposar reclamacions quan es tracti d’esmenar possibles errors materials en la confecció de la
llista d’aprovats, errors en la transcripció de publicacions, errors aritmètics en les qualificacions o errors
observables a simple vista. Aquests errors també podran ser corregits d’ofici pel tribunal.

13.4. El Tribunal està facultat per resoldre els dubtes o discrepàncies que sorgeixin referents a aquestes
bases i al desenvolupament del procés selectiu, i per prendre els acords necessaris pel seu bon ordre i
desenvolupament.

13.5. En allò no previst en aquestes bases serà d’aplicació el que disposen la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim
local que va ser aprovat per Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, el Reial Decret Legislatiu 5/2015,
de 30 d’octubre, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, el Text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya que va ser aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril,  el  Reglament  de  personal  al  servei  de  les  entitats  locals  que  va  ser  aprovat  per  decret  de  la
Generalitat  de  Catalunya  214/1990,  de  30  de  juliol,  la  Llei  39/2015,  de  1  d’octubre,  de  procediment
administratiu comú de les Administracions Públiques, i la resta de les disposicions vigents en la matèria.

Catorzena. Clàusula de protecció de dades de caràcter general

14.1. L’Ajuntament de la Seu d’Urgell  tractarà les dades personals de les persones sol·licitants i  de les
persones seleccionades en aquest  procés selectiu,  amb la finalitat  de gestionar  la seva sol·licitud i  les
actuacions objecte d’aquesta convocatòria, i es sotmet a les obligacions previstes en el Reglament europeu
2016/679, de 27 d’abril, General de Protecció de Dades (RGPD) i la seva adaptació a l’ordenament jurídic
espanyol a través de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia
dels drets digitals, i la resta de normativa complementària. En concret es preveu el tractament de dades de
contacte i acadèmics de les persones que participen en l’execució i seguiment dels objectius establerts en
aquestes bases.

14.2. L’Ajuntament de la Seu d’Urgell realitzarà les tasques necessàries perquè s’acompleixin els principis i
deures establerts en la normativa vigent  sobre la matèria, per garantir  que no hi  ha risc per als drets i
llibertats dels sol·licitants i dels seleccionats. Aquestes actuacions han d’incloure especialment la garantia de
transparència, en compliment dels articles 13 i 14 del RGPD, amb la informació detallada per la corporació.

14.3.  Per  a  qualsevol  consulta  o  queixa  relacionades  amb  el  tractament  de  les  dades  personals,  els
sol·licitants  tenen el  dret de contactar  amb el  delegat de protecció de dades a través de la bústia que
l’Ajuntament de la Seu d’Urgell posa a la seva disposició: dpd@aj-laseu.cat

14.4. Les dades que les persones seleccionades han facilitat, un cop finalitzat el motiu que n’ha originat la
recollida, es conserven seguint les instruccions de gestió documental i d’arxiu de l’Ajuntament. Les dades
que les persones sol·licitants han facilitat es conserven durant un màxim de 3 anys a partir de la presentació
de la sol·licitud.
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14.5.  Les persones aspirants  i  les persones seleccionades poden exercir  els  drets d’accés, rectificació,
supressió, limitació, portabilitat o oposició al tractament de les seves dades, en els termes previstos a la
legislació vigent, a través de la seu electrònica de l’Ajuntament.

14.6. Les persones seleccionades tenen l’obligació de respectar la confidencialitat de tota la informació i les
dades de caràcter personal que, per qualsevol mitjà, els arribin com a conseqüència de la seva estada a
l’Ajuntament, i no desvelar-les ni reproduir-les de cap manera a fora de l’Ajuntament. Les dades esmentades
poden referir-se tant a empleats públics, com a usuaris o ciutadans i, en general, a totes aquelles terceres
persones que de forma directa o indirecta es posin en contacte amb l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.

14.7. Les persones seleccionades tenen l’obligació de complir amb les polítiques de seguretat, protecció de
dades i ús dels sistemes d’informació vigents a l’Ajuntament, així com qualsevol instrucció que, en aquest
sentit, se’ls faciliti. A més, han de respectar la confidencialitat de qualsevol fet que hagin observat o que el
personal de l’Ajuntament els hagi fet arribar en relació amb el servei o el personal esmentat.

ANNEX
Llista d’autoavaluació de mèrits (l’autobaremació té la consideració de declaració responsable. La falsedat
en les dades d’autobaremació determina l’exclusió del procés i la consideració de no haver-hi participat, a
més de les actuacions legals que derivin de la falsedat en les dades) **

1. Dades personals

Nom i cognoms DNI

2. Dades de la plaça objecte de la convocatòria

Identificació de la plaça

Denominació: Informador juvenil per a l’oficina jove

Escala: Administració Especial

Subescala: Serveis especials

Grup: C1

Naturalesa: Funcionarial

3. Experiència professional

NÚM. DE MESOS

Mesos  de  servei  o  de  treball  prestat  en  la  plaça  objecte  de  la
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convocatòria o equivalent, com a funcionari interí, laboral temporal, o en
adscripcions o assignacions temporals a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell
i/o a qualsevol ens públic que en depèn.

Mesos de servei o de treball prestat en altres llocs de treball en el mateix
grup  o  subgrup  de  classificació,  però  no  en  l’exercici  de  funcions
anàlogues, com a funcionari interí, laboral temporal, o en adscripcions o
assignacions temporals a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i/o a qualsevol
ens públic que en depèn.

Mesos  de  servei  o  de  treball  prestat  en  la  realització  de  tasques
anàlogues a les de la plaça convocada, com a funcionari interí o laboral
temporal,  en  qualsevol  altra  administració  local  o  en  organismes  o
societats que depenguin d’aquesta.

4. Formació
Es valorarà aquella formació reglada que tingui relació directa amb el lloc de treball a ocupar, diferent de la
que dona accés a la plaça convocada:

Formació reglada Sí / No

Titulació en Cicle Formatiu de Grau Superior

Formació Professional (FPII)

Altres equivalents:

Formació no reglada
NOM DE L’ACCIÓ FORMATIVA HORES ORGANISME FORMADOR (CAL INDICAR EL

RÈGIM JURÍDIC DE L’ORGANISME)
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Coneixements de català Sí / No

Certificat de nivell superior de català 

Formació ACTIC Sí / No

Nivell 1 – Certificat bàsic ACTIC

Nivell 2 – Certificat mitjà ACTIC

Nivell 3 – Certificat avançat ACTIC

5. Altres mèrits

Sí / No

Ha superat un procés selectiu de concurs-oposició per a l’accés a una
plaça de la categoria de la plaça objecte de al convocatòria sense haver
obtingut plaça en propietat?

Bases reguladores del procés selectiu d’una plaça de locutor de ràdio seu, mitjançant el sistema de concurs,
corresponents a l’oferta pública d’estabilització de l’ocupació temporal de l’ajuntament de la Seu d’Urgell.

Primera. Objecte i justificació

L’objecte  d’aquestes  bases  és  regular  la  selecció,  mitjançant  convocatòria pública i  amb el  sistema de
concurs  de  mèrits,  d’una  plaça  de  Locutor  de  Ràdio  Seu,  classificada  a  la  plantilla  de  personal  de
l’Ajuntament de La Seu d’Urgell a l’escala d’Administració Especial, subescala Serveis Especials, subgrup
C2, en règim funcionarial.

Aquesta plaça es troba subjecta al procés excepcional d’estabilització regulat per la Llei 20/2021, de 28 de
desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat i resten regides per les presents bases,
corresponents a l’oferta d’estabilització de l’ocupació temporal de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, aprovades
per l’Alcaldia núm. 368/2022 en data 24.05.2022, publicades al  BOP de Lleida en data 30.05.2022 i  al
DOGC en data 27.05.2022.
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Segona. Normativa aplicable

L’Acord de condicions generals que regeix aquesta convocatòria va ser aprovat per la Junta de Govern
Local del dia 07.11.2022 i publicat al BOP el dia 15.11.2022

Aquesta convocatòria es regeix per allò disposat a la normativa vigent en matèria de Funció Pública. En
concret, al Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de l’Estatut bàsic
de l’empleat públic, al Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei
de les entitats locals, al 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, a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local
i al Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del coneixement del català i l’aranès en els processos
de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya.

Tercera. Principis rectors

L’Ajuntament  de La Seu d’Urgell  garanteix que tots  els  processos  de selecció es regiran pels  principis
constitucionals d’igualtat, mèrit i capacitat, així com els de:

a) Publicitat i convocatòria de les bases.
b) Transparència.
c) Imparcialitat i professionalitat dels membres del tribunal.
d) Independència i discrecionalitat tècnica en l’actuació del tribunal.
e) Adequació entre el contingut dels processos selectius i les funcions o tasques a desenvolupar.
f) Agilitat, sense perjudici de l’objectivitat, en els processos de selecció.

Quarta. Característiques de la plaça

Les característiques de la plaça objecte de la convocatòria són les següents:

 Nombre de places: 1.
 Codi convocatòries: S.710.02
 Règim: funcionari de carrera.
 Denominació: Locutor de Ràdio Seu.
 Escala: Administració Especial.
 Subescala: Serveis Especials.
 Grup: C2.
 Jornada: completa.  L’horari  s’adaptarà a les necessitats  del  servei  amb els  següents requeriments
específics:
o Jornada partida
o Treball en caps de setmana i/o festius
o Servei de guàrdies.
 Funcions generals:
- Tasques de locució, edició i emissió de programes i entrevistes, en diferit o en directe.
- Gestió de la programació de continuïtat.
- Seguiment o cobertura de rodes de premsa i activitats diverses.
- Edició del portal web i actualització dels perfils de RàdioSeu a les xarxes socials.
- Gestió, locució i edició de falques publicitàries.
- Tasques de control tècnic i gestió dels recursos materials, prenent en consideració criteris professionals
dels responsables d’aquests àmbits.
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- 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
- I, en general qualsevol altra funció de caràcter similar que li sigui atribuïda

Les funcions  no són determinants  i  excloents,  per  la qual  cosa es  considera qualsevol  altra funció de
caràcter similar que li sigui atribuïda.

Cinquena. Requisits dels aspirants

Per poder prendre part en el procés les persones aspirants hauran de complir, en la data de finalització del
termini  de  presentació  de  sol·licituds,  i  durant  el  desenvolupament  del  procés  selectiu,  els  següents
requisits:

a) Tenir la nacionalitat espanyola o trobar-se en algun dels supòsits previstos a l’article 57 del TREBEP.
Independentment de la seva nacionalitat, també podran ser admesos en aquesta convocatòria els cònjuges
dels espanyols i espanyoles i dels nacionals d’altres estats membres si no estan separats de dret. Així com
els i les descendents dels i de les cònjuges dels espanyols i espanyoles i dels nacionals d’altres estats
membres de la Unió Europea, sempre que els cònjuges no estiguin separats de dret, si són menors de 21
anys o dependents.
Les  persones  aspirants  amb  nacionalitat  diferent  a  l’espanyola  hauran  de  demostrar  els  coneixements
suficients de castellà i català i es podrà exigir la superació de proves amb aquesta finalitat.
b) Tenir la capacitat funcional per al desenvolupament de les funcions corresponents.
c) Haver complert els 16 anys i no excedir l’edat màxima de jubilació o la que s’estableixi a les bases
específiques de la convocatòria, si fos el cas, d’acord amb la normativa específica d’aplicació.
d) No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de les Administracions Públiques o
òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats Autònomes, ni trobar-se en situació d’inhabilitació
absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial o per exercir funcions similars a
les que es desenvolupaven.
En el  cas de pertànyer a un altre estat, no trobar-se inhabilitats o en situació equivalent ni  haver estat
sotmesos a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu estat i en els mateixos termes, l’accés
a l’ocupació pública.
e) Estar en possessió del títol d’Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent, o estar en condició
d’obtenir-lo en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds de participació.
En  el  cas  de  titulacions  expedides  a  l’estranger,  cal  aportar  l’homologació  corresponent  del  Ministeri
d’Educació, Cultura i Esports.
Si el títol procedeix d’un estat membre de la Unió Europea, s’ha de presentar el certificat acreditatiu del
reconeixement o d l’homologació del títol equivalent, de conformitat amb la Directiva 89/48/CEE, de 21 de
desembre de 1988, el Reial Decret 1837/2008 i altres normes de transposició i desplegament.
f) No tenir la condició de personal funcionari de carrera en el mateix cos, escala o especialitat, en la
mateixa escala, subescala, classe o categoria de l’administració a que s’opta.
g) Acreditar coneixements de català equivalents al nivell B2 del marc europeu comú de referència (MECR)
segons estableix el Decret 161/2002, d’11 de juny.
Els aspirants que no acreditin estar en possessió del certificat de coneixements de llengua catalana del
nivell de suficiència de català B2 de la Secretaria de Política Lingüística o equivalent hauran de realitzar una
prova de coneixements amb contingut anàleg.
Sempre que sigui possible, la prova la farà una persona tècnica del Consorci de Normalització Lingüística.
Aquesta persona assistirà al tribunal amb veu i sense vot. Aquesta té caràcter obligatori i eliminatori i es
qualificarà d’apte o no apte. Les persones aspirants que no superin la prova de català quedaran exclosos de
la convocatòria.
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Quedaran exemptes de fer la prova aquelles persones candidates que, en algun procés de selecció per a
l’accés a la condició de personal funcionari o laboral, en qualsevol Administració o entitat del sector públic
institucional, ja hagin superat una prova de coneixements de català de nivell equivalent o superior.
h) Acreditar coneixements superiors de castellà tant en l’expressió oral com en l’escrita.
Les  persones  aspirants  admeses  en  el  procés  selectiu  que  no  tinguin  la  nacionalitat  espanyola  han
d’acreditar uns coneixements superiors de la llengua castellana.
L’aspirant que no pugui acreditar documentalment que posseeix el nivell requerit s’haurà de sotmetre a les
proves de coneixements de castellà previstes a les presents bases. Quedaran exemptes de la realització de
l’exercici de llengua castellana les persones aspirants que n’acreditin el coneixement superior mitjançant
alguna de les tres opcions següents:
- Haver cursat la primària, la secundaria i el batxillerat, si s’escau, a Espanya.
- Diploma d’espanyol  d’acord amb el  RDL 1137/2002, de 31 d’octubre,  o equivalent,  o certificat  que
acrediti haver superat totes les proves requerides per a l’obtenció del mateix.
- Certificat d’aptitud en espanyol per a persones estrangeres expedit per escoles oficials d’idiomes.
i) No patir cap malaltia ni cap limitació física o psíquica que impedeixi el desenvolupament normal de les
funcions corresponents a la plaça convocada.
j) Estar en possessió del permís de conduir B

Sisena. Presentació de sol·licituds i llista d’admesos i exclosos

6.1. Les persones interessades en prendre part en el procediment hauran de presentar una instància en la
qual hauran de fer constar que coneixen i accepten aquestes bases i reconeixen totes i cadascuna de les
condicions exigides.

Les  instàncies  hauran  de  presentar-se  per  la  seu  electrònica  de  l’Ajuntament  de  la  Seu  d’Urgell
(www.laseu.cat) i es podran presentar únicament de forma telemàtica a la seu electrònica de l’Ajuntament.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals, per aquesta convocatòria els terminis seran
del dia 8.01.2024 al 27.01.2024, ambdós inclosos. L’Ajuntament no acceptarà instàncies presentades abans
de la data d’inici ni després de la data final.

Les bases i la convocatòria es publicaran íntegrament en el BOP i DOGC. Els restants i successius anuncis
d’aquesta convocatòria es faran públics únicament en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.

6.2. A la instància s’adjuntarà:

a. Fotocòpia  del  Document  Nacional  d’Identitat  o  del  document  equivalent  dels  altres  països,  o  el
consentiment de la persona aspirant per tal que l’Ajuntament pugui comprovar que les dades que la persona
manifesta s’ajusten a la realitat.
b. Fotocòpia de la titulació d’accés requerida.
c. Currículum vitae en el qual s’incloguin les dades personals i de contacte.
d. Fotocòpia del document acreditatiu dels coneixements de nivell de català.
e. Fotocòpia del document acreditatiu dels coneixements de nivell de castellà.
f. Llistat ordenat de mèrits a tenir en compte a la fase de concurs, així com altres mèrits i circumstàncies
al·legades que hagin de ser valorades.
g. Fotocòpia dels certificats i títols acreditatius dels mèrits al·legats, tant personals com professionals.
h. Declaració responsable de complir totes i cadascuna de les condicions exigides en les bases d’aquesta
convocatòria,  sempre  referides  a  la  data  en  què  expira  el  termini  assenyalat  per  a  la  presentació
d’instàncies.
i. Permís B de conduir

Administració Local 506

http://www.laseu.cat/


  Número 245

Butlletí Oficial de la Província de Lleida Divendres, 23 de desembre de 2022

6.3. Tota la documentació haurà de ser presentada de forma telemàtica. L’Ajuntament podrà requerir la
documentació original en cas de dubte per tal de garantir-ne la veracitat. En cas que es detecti falsedat en el
document la persona quedarà automàticament suspesa del procés.

6.4. Es computaran com a situacions assimilades al servei actiu, als efectes del còmput de serveis prestats,
els següents:

a. Les persones que hagin gaudit d’una excedència per cura de familiars d’acord amb l’article 89.4 del
TREBEP.
b. Les persones que hagin gaudit d’una excedència per raó de violència de gènere d’acord amb l’article
89.5 del TREBEP.
c. Les persones declarades en serveis especials d’acord amb l’article 87 del TREBEP.
d. El personal laboral declarat en excedència forçosa d’acord amb l’article 46.1 del TRET.

6.5. Amb la presentació de la sol·licitud, les persones aspirants:

a. Donen el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per
prendre part en aquesta convocatòria i per a la tramitació del procés selectiu, que seran incorporades al
fitxer de Recursos Humans, d’acord amb la normativa vigent.
b. Donen  el  seu  consentiment  a  rebre  per  via  electrònica  les  comunicacions  que  puguin  derivar-se
d’aquest procés.

6.6. Els aspirants, en el moment de la presentació de la instància per participar en el procés selectiu, hauran
de presentar en format digital, la fitxa d’autoavaluació amb els mèrits aportats així com la documentació
acreditativa corresponent. Només s’han de fer constar els mèrits obtinguts fins a l’últim dia del període de
presentació d’instàncies.

6.7. El currículum vitae i la vida laboral no substitueixen les funcions de la fitxa d’autoavaluació aportada a
l’Annex de les presents bases.

6.8.  Els  certificats  o  titulacions  hauran  d’acreditar  que  s’han  obtingut  com  a  molt  tard  en  la  data  de
presentació de sol·licituds.

6.9.  Les  persones  en  situació  de  discapacitat  seran  admeses  al  procés  de  selecció  sense  necessitat
d’acreditar  les  seves  condicions  psíquiques,  físiques  i  sensorials  abans  del  seu  començament,  sens
perjudici  que,  superat  el  procés  selectiu,  en  presentar  la  documentació  per  ser  nomenades,  hauran
d’acreditar, igual que la resta d’aspirants, la seva capacitat per desenvolupar les funcions i tasques dels llocs
que es convoquen.

Els aspirants amb discapacitat podran demanar en la sol·licitud de participació, l’adaptació o l’adequació de
temps i mitjans materials per a la realització de les proves i dels exercicis previstos en la convocatòria i el
motiu d’aquestes. Als efectes d’aquestes adaptacions es considerarà el que estableix l’article 7 del Decret
66/1999, de 9 de març, sobre l’accés a la funció pública de les persones amb discapacitat i dels equips de
valoració multiprofessional.

Els  aspirants  en  situació  de  discapacitat  que  sol·licitin  adaptacions,  hauran  de  presentar  un  dictamen
vinculant expedit per l’equip multiprofessional competent que determinarà, si fos el cas, l’adaptació del lloc o
llocs de treball sempre que aquesta no impliqui una modificació exorbitant en el context de l’organització o
sigui incompatible amb el desenvolupament de les funcions i tasques del lloc o llocs que es convoca.
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6.10. Un cop finalitzat el termini de presentació d’instàncies la Junta de Govern Local aprovarà, la llista
provisional de les persones aspirants admeses i excloses al procés selectiu, amb expressió de la causa
d’exclusió.  En  la  mateixa  resolució  s’indicarà  la  composició  del  tribunal  i  el  lloc,  la  data  i  l’hora  del
començament de les proves de coneixement d’idiomes, si s’escau.

6.11. Aquesta llista provisional es publicarà a l’e-tauler de l’Ajuntament. Malgrat això, en aplicació del que
preveu el segon paràgraf de l’art. 78 del Reglament del personal al servei de les entitats locals, es podrà
substituir aquesta publicació per una notificació a tots els interessats.

6.12. Un cop publicada la llista provisional es concedirà un termini de 5 dies hàbils per a la presentació
d’esmenes i reclamacions, per esmenar el defecte o adjuntar el document que sigui preceptiu. Si en aquest
termini no hi hagués reclamacions, al·legacions o esmenes la llista passaria a ser definitiva i es publicarà a
l’e-tauler de l’Ajuntament.

Setena. Tribunal qualificador

7.1. El tribunal qualificador s’ajustarà al que disposa l’article 60 del TREBEP i al Reglament de Personal al
servei de les entitats locals, aprovats pel Decret 214/1990. La seva composició serà estricament tècnica,
ajustada als principis d’imparcialitat i professionalitat, seguint en la mesura del possible els criteris de paritat
entre dones i homes.

7.2. El tribunal qualificador estarà constituït de la següent manera:

- President: un funcionari de carrera i/o personal laboral fix, personal de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.
- Dos vocals tècnics: funcionaris de carrera i/o personal laboral fix que podran ser o no personal del
mateix Ajuntament i que compliran en tot moment amb els requisits de professionalitat i imparcialitat.
- Secretari: un funcionari o personal laboral fix de l’Ajuntament, amb veu però sense vot.

Un dels vocals i el seu suplent ho serà a proposta de l’EAPC.

7.3. El tribunal no podrà constituir-se sense l’assistència d’almenys tres membres amb veu i vot, titulars o
suplents, ni podrà actuar sense la presència, com a mínim, del President i del Secretari. El Tribunal podrà
optar per reunir-se telemàticament sempre que es compleixin els requisits indicats a la base setena.

7.4.  El  tribunal pot  disposar la incorporació a les seves tasques d’assessors especialistes, els quals es
limitaran a l’exercici de les seves especialitats tècniques en base a les quals col·laboraran exclusivament
amb el tribunal. La seva funció se circumscriu a l’assessorament tècnic especialitzat, actuant amb veu però
sense vot. Els assessors hauran de guardar sigil i confidencialitat sobre les dades i assumptes sobre els
quals tinguin coneixement a conseqüència de la seva tasca assessora al tribunal.

7.5. L’abstenció i recusació dels i de les membres del tribunal s’ha d’ajustar al que preveuen els articles 23 i
24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

7.6.  El  tribunal  està  facultat  per  resoldre  els  dubtes  o  les  discrepàncies  que  s’originin  durant  el
desenvolupament del procés de selecció.

7.7. En cas d’empat, el vot del President serà de qualitat.

7.8.  El  tribunal  ordenarà  a  les  persones  aspirants  d’acord  amb  la  puntuació  declarada  en  la  fitxa
d’autoavaluació.
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7.9. Una vegada es disposi d’aquest llistat ordenat, el tribunal comprovarà les puntuacions de les persones
aspirants.  La  comprovació  es  realitzarà  respecte  dels  documents  aportats  i  esmentats  a  la  fitxa
d’autoavaluació i/o les dades aportades pel  Servei  de Recursos Humans de l’Ajuntament  respecte dels
serveis prestats en aquesta administració. En cas d’empat es verificarà la informació per poder desfer-los en
funció dels criteris fixats a la base 9.2 de les presents bases.

7.10. El tribunal podrà exigir que els aspirants mostrin els documents originals. En aquest cas, els aspirants
hauran d’aportar-los a l’Ajuntament  en el  termini  màxim de 5 dies des del  requeriment  que es  faci  als
aspirants.

7.11. El tribunal podrà decidir no comprovar la puntuació dels aspirants que, segons la puntuació que han fet
constar a la fitxa d’autoavaluació, no tenen opcions de poder ser seleccionats.

7.12. Una vegada realitzada la comprovació, el tribunal fixarà la llista provisional de puntuacions, ordenant
de major a menor les sol·licituds i indicant el resultat d’aplicar els criteris de desempat, quan hagi estat
necessari. En aquest llistat, les persones aspirants amb puntuació idèntica sortiran al mateix lloc.

7.13. El llistat es publicarà a l’e-Tauler de la seu electrònica de l’Ajuntament i no es farà cap notificació
personal als aspirants.

7.14. Les persones aspirants podran formular al·legacions en un termini de 5 dies hàbils a comptar des del
dia següent a la data de publicació de la llista i aportar els documents justificatius dels mèrits que s’hagin fet
constar  a la fitxa d’autoavaluació.  No podran incloure nous mèrits que no s’hagin fet  constar  a la fitxa
d’autoavaluació.

7.15.  El  tribunal  analitzarà  les  al·legacions,  les  resoldrà  justificadament,  fixarà  el  llistat  definitiu  de
puntuacions i farà la proposta de nomenament o contractació a l’òrgan competent. L’acta es publicarà a
l’e-Tauler de la seu electrònica de l’Ajuntament.

Vuitena. Procés selectiu

8.1. La forma de selecció serà la de concurs de mèrits, que es regirà segons els criteris generals establerts
a  l’acord  sobre  els  processos  d’estabilització  de  l’Ajuntament  de  la  Seu  d’Urgell  i  allò  disposat  a  les
Disposicions  Addicionals  6ª  i  8ª  de la  Llei  20/2021, de 28 de desembre,  de mesures  urgents  per  a  la
reducció de la temporalitat en l’ocupació pública.

8.2. Les persones aspirants que no acreditin un coneixement de català i castellà segons allò disposat a la
base 5ª hauran de realitzar les proves de coneixements de llengües que es detallen a continuació:

a. Prova de coneixements de català.
S’ajustarà a les disposicions del  Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del  coneixement del
català  i  l’aranès  en  els  processos  de  selecció  de  personal  i  de  provisió  de  llocs  de  treball  de  les
administracions públiques de Catalunya.
La prova de llengua catalana es qualificarà com a apte o no apte, essent, per tant, de caràcter eliminatori, i
el fet de no superar-la suposarà l’exclusió del procés selectiu.
Les  persones  aspirants  que  estiguin  en  possessió  del  certificat  acreditatiu  corresponent  o  els  seus
equivalents resten exempts de portar a terme aquesta prova.
b. Prova de coneixements de castellà.
Consistirà en la realització d’una prova en què es comprovarà que les persones aspirants posseeixen un
nivell  adient  de comprensió  i  expressió oral  i  escrita  d’aquesta llengua,  en tot  cas  ajustat  al  contingut
funcional del lloc de treball a desenvolupar.
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La prova de llengua castellana es qualificarà com a apte o no apte, essent, per tant, de caràcter eliminatori, i
el fet de no superar-la suposarà l’exclusió del procés selectiu.
Les  persones  aspirants  que  estiguin  en  possessió  del  certificat  acreditatiu  corresponent  o  els  seus
equivalents resten exempts de portar a terme aquesta prova.

8.3. L’acreditació i valoració dels mèrits es realitzarà d’acord amb els següents paràmetres:

a. El  límit  temporal  per  valorar  l’experiència  professional  serà  la  data  de  finalització  del  termini  de
presentació de sol·licituds de participació.
b. Només  es  valoraran  els  mèrits  citats  a  la  fitxa  d’autoavaluació  aportada  durant  el  període  de
presentació  d’instàncies  i  que es  pugui  verificar  amb la  documentació  acreditativa  presentada dins  del
mateix termini.
c. L’experiència professional es computa per mesos complets.
d. Els serveis prestats a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell  s’hauran d’acreditar mitjançant el certificat de
serveis prestats. El certificat no s’haurà d’aportar amb la instància i s’incorporarà d’ofici a la documentació
de cada aspirant, si aquest ho fa constar a la fitxa d’autoavaluació.
e. Els serveis prestats a d’altres Administracions públiques s’acreditaran mitjançant certificat de serveis
prestats amb el model de l’Annex I del Reial Decret 1461/82. No s’acceptaran els acreditats amb algun altre
model de certificat.
f. L’acreditació de la formació es realitzarà mitjançant  fotocòpia  dels  corresponents  títols  o certificats
emesos per les institucions formadores corresponents, que hauran d’incloure la identificació de la persona
titular, les hores de durada o crèdits equivalents, la temàtica, la data d’emissió, la indicació sobre si és un
certificat d’aprofitament o assistència, i l’organisme emissor.
g. Els mèrits obtinguts a l’estranger s’han d’acreditar mitjançant certificats traduïts oficialment a qualsevol
de les dues llengües oficials a Catalunya.

8.4. La puntuació del concurs de mèrits serà d’un màxim de 10 punts, que es distribuiran d’acord amb els
criteris següents:

8.4.1. Experiència professional.

L’experiència professional tindrà una valoració màxima de 6 punts, segons es detalla:

a. L’experiència  en  la  plaça  convocada  o  equivalent,  com a  funcionari  interí,  laboral  temporal,  o  en
adscripcions o assignacions temporals a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i/o a qualsevol ens públic que en
depèn es valorarà amb 0,10 punts per cada mes de serveis prestats.
b. L’experiència en altres llocs del mateix grup o subgrup de classificació, però no en la realització de
feines anàlogues, com a funcionari interí, laboral temporal, o en adscripcions o assignacions temporals a
l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i/o a qualsevol ens públic que en depèn es valorarà amb 0,0705 punts per
cada mes de serveis prestats.
c. L’experiència en llocs de treball  realitzant  tasques anàlogues a les de la plaça convocada, com a
funcionari interí  o laboral temporal, en altres administracions locals o en organismes o societats que en
depenguin es valorarà amb 0,033 punts per cada mes de serveis prestats.

8.4.1.2. Per a valorar l’experiència professional es seguiran els criteris següents:

a. Es comptabilitzarà com a mes un període ininterromput de 30 dies, independentment de la jornada de
treball, i no es tindran en compte les fraccions inferiors excepte quan s’apliquin els criteris de desempat.
b. En aquells casos de reducció de jornada per guarda legal o cura directa d’un familiar fins al segon grau
de consanguinitat o afinitat, aquests períodes es computaran com a jornada sencera, sempre que quedin
acreditats.
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8.4.2. Formació.

Els mèrits acadèmics es valoraran amb un màxim de 4 punts, seguint els criteris següents:

a. Titulacions. Es valorarà la formació reglada superior, addicional, del mateix nivell de la que dona accés
al subgrup de la plaça convocada i  relacionada directament amb el  lloc de treball  (per  exemple;  cicles
formatius de grau mitjà, FPI o equivalents) amb 0,05 punts per títol.
b. Es valoraran amb 0,08 punts per hora de formació acreditada:
i. Formacions relacionades amb el lloc de treball a ocupar.
ii. Formacions transversals, com per exemple en igualtat, organització o treball en equip, entre d’altres.
iii. Cursos relacionats amb el lloc de treball i les tasques a desenvolupar, sempre que siguin expedits per
l’administració  pública i/o empreses  privades,  i  sempre que aquests  cursos  hagin  estat  contractats  per
l’Ajuntament de la Seu d’Urgell o una altra administració.
No es valoraran els certificats on no s’especifiquin les hores de formació.
c. Nivell de català superior a l’exigit: s’atorgaran 0,25 punts per nivell.
d. Formació ACTIC: s’atorgaran 0,50 punts per nivell.

8.4.3. Altres mèrits.

Es valorarà amb 0,50 punts haver superat un concurs-oposició de la categoria convocada a l’Ajuntament de
la Seu d’Urgell sense haver obtingut plaça en propietat.

Novena. Llista de persones aprovades i presentació de documents

9.1. La puntuació definitiva del procés selectiu serà el resultat de la puntuació obtinguda en la valoració dels
mèrits.

9.2. En cas d’empat, l’ordre de les persones aspirants s’establirà seguint els següents criteris:

1. Segons l’experiència total acreditada:
a. Major experiència a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i a la plaça convocada.
b. Major experiència a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i en altres llocs de treball del mateix grup que el de
la plaça convocada.
c. Major experiència en altres entitats locals i a la plaça convocada.
2. Major  nombre  de  dies  d’experiència  professional  en  la  plaça  convocada  o  equivalent,  prestats  a
l’Ajuntament de la Seu d’Urgell o en qualsevol ens públic integrat d’aquest.
3. La persona aspirant de major edat.

9.3.  Un  cop  finalitzada  la  qualificació  de  les  persones  aspirants  es  publicarà  la  relació  de  persones
aprovades per ordre de puntuació final.

9.4. L’aspirant que resulti seleccionat haurà de presentar davant de la Secretaria General de l’Ajuntament,
dins del termini de 20 dies naturals des de que es faci pública la proposta d’aspirant a la plaça objecte
d’aquesta  convocatòria  i  abans  del  seu  nomenament  com  a  funcionari  de  carrera,  el  certificat  mèdic
acreditatiu de complir  les condicions  físiques  o psíquiques  específiques  per  a l’exercici  de les funcions
pròpies del lloc de treball al que es fa referència així com original o còpia compulsada de tots els documents
requerits a la base cinquena d’aquesta convocatòria.

9.5.  Si  l’aspirant  seleccionat  no pren possessió o no aporta  la  referida documentació durant  el  termini
previst, es procedirà al nomenament del següent aspirant de la llista de puntuacions finals, respecte el qual
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serà aplicable el mateix termini que a l’anterior; i així successivament per ordre de prelació d’acord amb les
puntuacions finals.

Desena. Període de pràctiques

10.1. Formarà part del procés selectiu la superació d’un període de pràctiques amb caràcter eliminatori, que
tindrà una durada de tres mesos.

10.2.  A la  finalització  del  període  de  pràctiques  s’emetrà  informe  d’avaluació  per  part  de  la  persona
responsable de fer el seguiment de la persona nomenada. La qualificació d’aquest període serà apte o no
apte. En cas dels aspirants declarats no aptes per resolució motivada de l’Alcaldia amb tràmit d’audiència
previ, perdran en conseqüència tots els drets al nomenament.

10.3. El període de pràctiques es suprimirà en el cas que la persona aspirant hagi ocupat durant un termini
superior  als  tres  mesos  com  a  període  de  pràctiques  una  plaça  equivalent  a  la  de  l’objecte  de  la
convocatòria i a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.

10.4. Durant el període de pràctiques el personal haurà d’assistir als cursos de formació que l’Ajuntament
pugui organitzar.

10.5. Els aspirants que hagin superat aquest període seran nomenats funcionaris de carrera. Els que no
l’hagin superat perdran tots els drets al nomenament.

Onzena. Creació i funcionament de la borsa de treball

11.1. Borsa de treball genèrica tindrà el funcionament que es descriu a continuació:

Les persones aspirants a les vacants convocades i que no obtinguin plaça passaran a formar part d’una
borsa de treball  de caràcter  extraordinari  per  ordre de puntuació.  Aquesta borsa funcionarà dins de la
jerarquia de borses i serà la que prevalgui per sobre del a resta de borses existents.

En cas d’empat entre els aspirants que s’incorporaran a la borsa, l’ordre s’establirà seguint els criteris de
desempat establerts en la base 9.2 de les presents bases.

11.2. Borsa de treball específica:

La finalitat d’aquesta borsa és excepcional, atenent l’esperit de la Llei 20/2021. Així, l’objecte de la borsa és
proveir aquelles places que han estat cobertes inicialment en propietat i respecte de les quals l’aspirant
seleccionat durant el  període de prova o mentre duri el  pla d’estabilització passi  a una situació que no
impliqui reserva de plaça. En aquest cas, l’Ajuntament podrà recórrer a la borsa de funcionaris de carrera
per tal de proveir la plaça que es generi com a conseqüència de la plaça que hagi tornat a quedar vacant.

La borsa de treball creada a partir d’aquest procés selectiu serà vigent fins al dia 31 d’octubre de 2024.

Les persones aspirants que passin a formar part de la borsa de treball podran ser cridades per l’Ajuntament
d’acord amb l’ordre rigorós de qualificació per al seu nomenament d’acord amb allò disposat a l’article 10 del
TREBEP, sempre i quan es trobin disponibles i reuneixin la resta de requisits en la data prevista per a l’inici
de la interinitat, i procedeixi legalment conforme a la normativa vigent del moment.
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11.3. La pertinència a la borsa de treball  no implica, per si mateixa, cap mena de dret al nomenament.
Únicament es garanteix que quan l’Ajuntament consideri necessària la cobertura urgent d’una plaça s’apliqui
el procediment establert en aquestes bases.

11.4 L’Ajuntament intentarà comunicar-se un màxim de tres vegades amb la persona aspirant mitjançant
mitjans telemàtics: trucada telefònica, videotrucada, correu electrònic, SMS, etc. Entre cada intent hauran de
passar com a mínim 3 hores.

Si la persona no respongués en un termini màxim de tres dies hàbils, aquesta passaria a ocupar el darrer
lloc de la borsa de treball i l’Ajuntament iniciaria les comunicacions amb el o la següent aspirant de la borsa.
Tots els intents de comunicació per part de l’Ajuntament quedaran registrats a l’expedient pertinent.

11.5. Si la persona cridada respongués a la comunicació iniciada per l’Ajuntament, aquest li atorgaria un
període màxim de dos dies hàbils per manifestar la seva conformitat o renúncia al nomenament.

11.6. La permanència de les persones a aquesta borsa resta supeditada a la disponibilitat per cobrir les
vacants que es presentin. S’exceptuen d’aquest supòsit les renúncies per causa justificada. Es consideren
causes justificades aquelles sobrevingudes i no voluntàries com malalties, part o compliment d’un deure
inexcusable  de  caràcter  públic  o  personal,  entre  d’altres.  Aquestes  situacions  s’hauran  de  justificar
documentalment.

11.7. Les persones que acumulin dues renúncies corresponents a dues ofertes de treball per alguna causa
diferent a les citades anteriorment, o siguin sancionades per la incoació d’un procediment disciplinari, seran
eliminades de la borsa.

11.8. Si el responsable del servei on s’adscrigui la persona integrant de la borsa prèviament nomenada emet
un informe negatiu, relatiu a la manca de capacitat manifestada per un rendiment insuficient que impedeixi
realitzar amb eficàcia les funcions atribuïdes al lloc de treball, en donarà trasllat a Recursos Humans, i
s’articularà  el  procediment  contradictori  corresponent,  el  qual  podrà comportar  l’expulsió  de la  persona
aspirant de la borsa, tot informant, si s’escau, la representació del personal.

Dotzena. Incompatibilitats

12.1. Serà aplicable a les persones proposades el règim d’incompatibilitat al sector públic, en compliment
dels quals en el moment del nomenament, hauran d’aportar una declaració de les activitats que realitza,
sol·licitant la compatibilitat en el seu cas, o exercir l’opció prevista a l’article 337 del Decret 214/90, de 30 de
juliol,  pel  qual  s’aprova el  Reglament  de Personal  al  servei  de les entitats  locals, així  com la resta de
disposicions aplicables.

12.2.  Pel  que  fa  a  la  determinació  i  adscripció  al  lloc  de  treball,  règim d’horari  i  jornada,  la  persona
nomenada s’atindrà als acords i resolucions que adoptin els òrgans corresponents de l’Ajuntament.

Tretzena. Incidències i recursos

13.1. Contra la convocatòria i les presents bases, que exhaureixen la via administrativa, es podrà interposar
per part de les persones interessades recurs potestatiu de reposició en el termini d’un mes davant el mateix
òrgan que les hagi aprovat, d’acord amb l’article 123 de la Llei  39/2015, d’1 d’octubre, de procediment
administratiu  comú  de  les  administracions  públiques.  En  cas  de  no  interposar  el  recurs  potestatiu  de
reposició es podrà interposar directament recurs contenciós administratiu, segons l’article abans esmentat i
el 45 i següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa,
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davant el Jutjat contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la publicació
al Butlletí Oficial de la Província de Lleida.

13.2. Els actes qualificats del tribunal qualificador podran ser recorreguts en alçada davant la presidència de
la corporació o de l’autoritat en qui hagi delegat en el termini d’un mes des que s’hagin publicat.

13.3. Els actes de tràmit del tribunal qualificador no podran ser objecte de recurs, sense perjudici que es
puguin interposar reclamacions quan es tracti d’esmenar possibles errors materials en la confecció de la
llista d’aprovats, errors en la transcripció de publicacions, errors aritmètics en les qualificacions o errors
observables a simple vista. Aquests errors també podran ser corregits d’ofici pel tribunal.

13.4. El Tribunal està facultat per resoldre els dubtes o discrepàncies que sorgeixin referents a aquestes
bases i al desenvolupament del procés selectiu, i per prendre els acords necessaris pel seu bon ordre i
desenvolupament.

13.5. En allò no previst en aquestes bases serà d’aplicació el que disposen la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim
local que va ser aprovat per Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, el Reial Decret Legislatiu 5/2015,
de 30 d’octubre, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, el Text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya que va ser aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril,  el  Reglament  de  personal  al  servei  de  les  entitats  locals  que  va  ser  aprovat  per  decret  de  la
Generalitat  de  Catalunya  214/1990,  de  30  de  juliol,  la  Llei  39/2015,  de  1  d’octubre,  de  procediment
administratiu comú de les Administracions Públiques, i la resta de les disposicions vigents en la matèria.

Catorzena. Clàusula de protecció de dades de caràcter general

14.1. L’Ajuntament de la Seu d’Urgell  tractarà les dades personals de les persones sol·licitants i  de les
persones seleccionades en aquest  procés selectiu,  amb la finalitat  de gestionar  la seva sol·licitud i  les
actuacions objecte d’aquesta convocatòria, i es sotmet a les obligacions previstes en el Reglament europeu
2016/679, de 27 d’abril, General de Protecció de Dades (RGPD) i la seva adaptació a l’ordenament jurídic
espanyol a través de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia
dels drets digitals, i la resta de normativa complementària. En concret es preveu el tractament de dades de
contacte i acadèmics de les persones que participen en l’execució i seguiment dels objectius establerts en
aquestes bases.

14.2. L’Ajuntament de la Seu d’Urgell realitzarà les tasques necessàries perquè s’acompleixin els principis i
deures establerts en la normativa vigent  sobre la matèria, per garantir  que no hi  ha risc per als drets i
llibertats dels sol·licitants i dels seleccionats. Aquestes actuacions han d’incloure especialment la garantia de
transparència, en compliment dels articles 13 i 14 del RGPD, amb la informació detallada per la corporació.

14.3.  Per  a  qualsevol  consulta  o  queixa  relacionades  amb  el  tractament  de  les  dades  personals,  els
sol·licitants  tenen el  dret de contactar  amb el  delegat de protecció de dades a través de la bústia que
l’Ajuntament de la Seu d’Urgell posa a la seva disposició: dpd@aj-laseu.cat

14.4. Les dades que les persones seleccionades han facilitat, un cop finalitzat el motiu que n’ha originat la
recollida, es conserven seguint les instruccions de gestió documental i d’arxiu de l’Ajuntament. Les dades
que les persones sol·licitants han facilitat es conserven durant un màxim de 3 anys a partir de la presentació
de la sol·licitud.
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14.5.  Les persones aspirants  i  les persones seleccionades poden exercir  els  drets d’accés, rectificació,
supressió, limitació, portabilitat o oposició al tractament de les seves dades, en els termes previstos a la
legislació vigent, a través de la seu electrònica de l’Ajuntament.

14.6. Les persones seleccionades tenen l’obligació de respectar la confidencialitat de tota la informació i les
dades de caràcter personal que, per qualsevol mitjà, els arribin com a conseqüència de la seva estada a
l’Ajuntament, i no desvelar-les ni reproduir-les de cap manera a fora de l’Ajuntament. Les dades esmentades
poden referir-se tant a empleats públics, com a usuaris o ciutadans i, en general, a totes aquelles terceres
persones que de forma directa o indirecta es posin en contacte amb l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.

14.7. Les persones seleccionades tenen l’obligació de complir amb les polítiques de seguretat, protecció de
dades i ús dels sistemes d’informació vigents a l’Ajuntament, així com qualsevol instrucció que, en aquest
sentit, se’ls faciliti. A més, han de respectar la confidencialitat de qualsevol fet que hagin observat o que el
personal de l’Ajuntament els hagi fet arribar en relació amb el servei o el personal esmentat.

ANNEX
Fitxa d’autoavaluació de mèrits (l’autobaremació té la consideració de declaració responsable. La falsedat
en les dades d’autobaremació determina l’exclusió del procés i la consideració de no haver-hi participat, a
més de les actuacions legals que derivin de la falsedat en les dades) *

1. Dades personals

Nom i cognoms DNI

2. Dades de la plaça objecte de la convocatòria

Identificació de la plaça

Denominació: Locutor Ràdio Seu

Escala: Administració Especial

Subescala: Serveis especials

Grup: C2

Naturalesa: Funcionarial

3. Experiència professional

NÚM. DE MESOS

Mesos  de  servei  o  de  treball  prestat  en  la  plaça  objecte  de  la
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convocatòria o equivalent, com a funcionari interí, laboral temporal, o en
adscripcions o assignacions temporals a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell
i/o a qualsevol ens públic que en depèn.

Mesos de servei o de treball prestat en altres llocs de treball en el mateix
grup  o  subgrup  de  classificació,  però  no  en  l’exercici  de  funcions
anàlogues, com a funcionari interí, laboral temporal, o en adscripcions o
assignacions temporals a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i/o a qualsevol
ens públic que en depèn.

Mesos  de  servei  o  de  treball  prestat  en  la  realització  de  tasques
anàlogues a les de la plaça convocada, com a funcionari interí o laboral
temporal,  en  qualsevol  altra  administració  local  o  en  organismes  o
societats que depenguin d’aquesta.

4. Formació
Es valorarà aquella formació reglada que tingui relació directa amb el lloc de treball a ocupar, diferent de la
que dona accés a la plaça convocada:

Formació reglada Sí / No

Titulació en Cicle Formatiu de Grau Mitjà

Formació Professional (FPI)

Altres equivalents:

Formació no reglada
NOM DE L’ACCIÓ FORMATIVA HORES ORGANISME FORMADOR (CAL INDICAR EL

RÈGIM JURÍDIC DE L’ORGANISME)
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Coneixements de català Sí / No

Certificat de nivell superior de català 

Formació ACTIC Sí / No

Nivell 1 – Certificat bàsic ACTIC

Nivell 2 – Certificat mitjà ACTIC

Nivell 3 – Certificat avançat ACTIC

5. Altres mèrits

Sí / No

Ha superat un procés selectiu de concurs-oposició per a l’accés a una
plaça de la categoria de la plaça objecte de al convocatòria sense haver
obtingut plaça en propietat?

Bases  reguladores  del  procés  selectiu  d’una  plaça  de  notificador,  mitjançant  el  sistema  de  concurs,
corresponents a l’oferta pública d’estabilització de l’ocupació temporal de l’ajuntament de la Seu d’Urgell.

Primera. Objecte i justificació

L’objecte  d’aquestes  bases  és  regular  la  selecció,  mitjançant  convocatòria pública i  amb el  sistema de
concurs de mèrits, d’una plaça de Notificador, classificada a la plantilla de personal de l’Ajuntament de La
Seu  d’Urgell  a  l’escala  d’Administració  Especial,  subescala  Serveis  Especials,  subgrup  C2,  en  règim
funcionarial.

Aquesta plaça es troba subjecta al procés excepcional d’estabilització regulat per la Llei 20/2021, de 28 de
desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat i resten regides per les presents bases,
corresponents a l’oferta d’estabilització de l’ocupació temporal de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, aprovades
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per l’Alcaldia núm. 368/2022 en data 24.05.2022, publicades al  BOP de Lleida en data 30.05.2022 i  al
DOGC en data 27.05.2022.

Segona. Normativa aplicable

L’Acord de condicions generals que regeix aquesta convocatòria va ser aprovat per la Junta de Govern
Local del dia 07.11.2022 i publicat al BOP el dia 15.11.2022

Aquesta convocatòria es regeix per allò disposat a la normativa vigent en matèria de Funció Pública. En
concret, al Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de l’Estatut bàsic
de l’empleat públic, al Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei
de les entitats locals, al 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, a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local
i al Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del coneixement del català i l’aranès en els processos
de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya.

Tercera. Principis rectors

L’Ajuntament  de La Seu d’Urgell  garanteix que tots  els  processos  de selecció es regiran pels  principis
constitucionals d’igualtat, mèrit i capacitat, així com els de:

a) Publicitat i convocatòria de les bases.
b) Transparència.
c) Imparcialitat i professionalitat dels membres del tribunal.
d) Independència i discrecionalitat tècnica en l’actuació del tribunal.
e) Adequació entre el contingut dels processos selectius i les funcions o tasques a desenvolupar.
f) Agilitat, sense perjudici de l’objectivitat, en els processos de selecció.

Quarta. Característiques de la plaça

Les característiques de la plaça objecte de la convocatòria són les següents:

 Nombre de places: 1.
 Codi convocatòries: S.012.03
 Règim: funcionari de carrera.
 Denominació: Notificador.
 Escala: Administració Especial.
 Subescala: Serveis Especials.
 Grup: C2.
 Jornada: completa.
 Funcions generals:
- Realitzar les tasques de notificació en el sí del municipi de La Seu d’Urgell i Castellciutat, d’acord amb
la normativa vigent.
- Controlar i gestionar el circuit de les notificacions electròniques i postals.
- Realitzar la recollida i distribució de correspondència i missatgeria entre l’Ajuntament i/o els seus ens i
l’Oficina  de Correus  o  altres  organismes,  assumint  totes  aquelles  tasques  que  d’aquesta  activitat  se’n
derivin.
- Efectuar tasques de suport a l’Oficina d’Atenció Ciutadana, segons indicacions del seu cap.
- Efectuar encàrrecs diversos derivats de la pròpia tasca municipal, d’acord amb les indicacions del seu
cap.
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- Efectuar  tasques  de  suport  a  tasques  administratives  bàsiques  i  suport  a  gestions  telemàtiques
bàsiques, segons indicacions del seu cap.
- 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.
- I, en general qualsevol altre funció de caràcter similar que li sigui atribuïda.

Les  funcions  no són determinants  i  excloents,  per  la qual  cosa es  considera qualsevol  altra funció de
caràcter similar que li sigui atribuïda.

Cinquena. Requisits dels aspirants

Per poder prendre part en el procés les persones aspirants hauran de complir, en la data de finalització del
termini  de  presentació  de  sol·licituds,  i  durant  el  desenvolupament  del  procés  selectiu,  els  següents
requisits:

a) Tenir la nacionalitat espanyola o trobar-se en algun dels supòsits previstos a l’article 57 del TREBEP.
Independentment de la seva nacionalitat, també podran ser admesos en aquesta convocatòria els cònjuges
dels espanyols i espanyoles i dels nacionals d’altres estats membres si no estan separats de dret. Així com
els i les descendents dels i de les cònjuges dels espanyols i espanyoles i dels nacionals d’altres estats
membres de la Unió Europea, sempre que els cònjuges no estiguin separats de dret, si són menors de 21
anys o dependents.
Les  persones  aspirants  amb  nacionalitat  diferent  a  l’espanyola  hauran  de  demostrar  els  coneixements
suficients de castellà i català i es podrà exigir la superació de proves amb aquesta finalitat.
b) Tenir la capacitat funcional per al desenvolupament de les funcions corresponents.
c) Haver complert els 16 anys i no excedir l’edat màxima de jubilació o la que s’estableixi a les bases
específiques de la convocatòria, si fos el cas, d’acord amb la normativa específica d’aplicació.
d) No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de les Administracions Públiques o
òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats Autònomes, ni trobar-se en situació d’inhabilitació
absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial o per exercir funcions similars a
les que es desenvolupaven.
En el  cas de pertànyer a un altre estat, no trobar-se inhabilitats o en situació equivalent ni  haver estat
sotmesos a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu estat i en els mateixos termes, l’accés
a l’ocupació pública.
e) Estar en possessió del títol d’Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent, o estar en condició
d’obtenir-lo en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds de participació.
En  el  cas  de  titulacions  expedides  a  l’estranger,  cal  aportar  l’homologació  corresponent  del  Ministeri
d’Educació, Cultura i Esports.
Si el títol procedeix d’un estat membre de la Unió Europea, s’ha de presentar el certificat acreditatiu del
reconeixement o d l’homologació del títol equivalent, de conformitat amb la Directiva 89/48/CEE, de 21 de
desembre de 1988, el Reial Decret 1837/2008 i altres normes de transposició i desplegament.
f) No tenir la condició de personal funcionari de carrera en el mateix cos, escala o especialitat, en la
mateixa escala, subescala, classe o categoria de l’administració a que s’opta.
g) Acreditar coneixements de català equivalents al nivell B2 del marc europeu comú de referència (MECR)
segons estableix el Decret 161/2002, d’11 de juny.
Els aspirants que no acreditin estar en possessió del certificat de coneixements de llengua catalana del
nivell de suficiència de català B2 de la Secretaria de Política Lingüística o equivalent hauran de realitzar una
prova de coneixements amb contingut anàleg.
Sempre que sigui possible, la prova la farà una persona tècnica del Consorci de Normalització Lingüística.
Aquesta persona assistirà al tribunal amb veu i sense vot. Aquesta té caràcter obligatori i eliminatori i es
qualificarà d’apte o no apte. Les persones aspirants que no superin la prova de català quedaran exclosos de
la convocatòria.
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Quedaran exemptes de fer la prova aquelles persones candidates que, en algun procés de selecció per a
l’accés a la condició de personal funcionari o laboral, en qualsevol Administració o entitat del sector públic
institucional, ja hagin superat una prova de coneixements de català de nivell equivalent o superior.
h) Acreditar coneixements superiors de castellà tant en l’expressió oral com en l’escrita.
Les  persones  aspirants  admeses  en  el  procés  selectiu  que  no  tinguin  la  nacionalitat  espanyola  han
d’acreditar uns coneixements superiors de la llengua castellana.
L’aspirant que no pugui acreditar documentalment que posseeix el nivell requerit s’haurà de sotmetre a les
proves de coneixements de castellà previstes a les presents bases. Quedaran exemptes de la realització de
l’exercici de llengua castellana les persones aspirants que n’acreditin el coneixement superior mitjançant
alguna de les tres opcions següents:
- Haver cursat la primària, la secundaria i el batxillerat, si s’escau, a Espanya.
- Diploma d’espanyol  d’acord amb el  RDL 1137/2002, de 31 d’octubre,  o equivalent,  o certificat  que
acrediti haver superat totes les proves requerides per a l’obtenció del mateix.
- Certificat d’aptitud en espanyol per a persones estrangeres expedit per escoles oficials d’idiomes.
i) No patir cap malaltia ni cap limitació física o psíquica que impedeixi el desenvolupament normal de les
funcions corresponents a la plaça convocada.
j) Estar en possessió del permís de conduir B

Sisena. Presentació de sol·licituds i llista d’admesos i exclosos

6.1. Les persones interessades en prendre part en el procediment hauran de presentar una instància en la
qual hauran de fer constar que coneixen i accepten aquestes bases i reconeixen totes i cadascuna de les
condicions exigides.

Les  instàncies  hauran  de  presentar-se  per  la  seu  electrònica  de  l’Ajuntament  de  la  Seu  d’Urgell
(www.laseu.cat) i es podran presentar únicament de forma telemàtica a la seu electrònica de l’Ajuntament.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals, per aquesta convocatòria els terminis seran
del dia 1.10.2024 al 20.10.2024, ambdós inclosos. En ser el darrer dia inhàbil, passaran les actuacions al dia
següent hàbil. L’Ajuntament no acceptarà instàncies presentades abans de la data d’inici ni després de la
data final.

Les bases i la convocatòria es publicaran íntegrament en el BOP i DOGC. Els restants i successius anuncis
d’aquesta convocatòria es faran públics únicament en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.

6.2. A la instància s’adjuntarà:

a. Fotocòpia  del  Document  Nacional  d’Identitat  o  del  document  equivalent  dels  altres  països,  o  el
consentiment de la persona aspirant per tal que l’Ajuntament pugui comprovar que les dades que la persona
manifesta s’ajusten a la realitat.
b. Fotocòpia de la titulació d’accés requerida.
c. Currículum vitae en el qual s’incloguin les dades personals i de contacte.
d. Fotocòpia del document acreditatiu dels coneixements de nivell de català.
e. Fotocòpia del document acreditatiu dels coneixements de nivell de castellà.
f. Llistat ordenat de mèrits a tenir en compte a la fase de concurs, així com altres mèrits i circumstàncies
al·legades que hagin de ser valorades.
g. Fotocòpia dels certificats i títols acreditatius dels mèrits al·legats, tant personals com professionals.
h. Declaració responsable de complir totes i cadascuna de les condicions exigides en les bases d’aquesta
convocatòria,  sempre  referides  a  la  data  en  què  expira  el  termini  assenyalat  per  a  la  presentació
d’instàncies.
i. Permís de conduir B
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6.3. Tota la documentació haurà de ser presentada de forma telemàtica. L’Ajuntament podrà requerir la
documentació original en cas de dubte per tal de garantir-ne la veracitat. En cas que es detecti falsedat en el
document la persona quedarà automàticament suspesa del procés.

6.4. Es computaran com a situacions assimilades al servei actiu, als efectes del còmput de serveis prestats,
els següents:

a. Les persones que hagin gaudit d’una excedència per cura de familiars d’acord amb l’article 89.4 del
TREBEP.
b. Les persones que hagin gaudit d’una excedència per raó de violència de gènere d’acord amb l’article
89.5 del TREBEP.
c. Les persones declarades en serveis especials d’acord amb l’article 87 del TREBEP.
d. El personal laboral declarat en excedència forçosa d’acord amb l’article 46.1 del TRET.

6.5. Amb la presentació de la sol·licitud, les persones aspirants:

a. Donen el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per
prendre part en aquesta convocatòria i per a la tramitació del procés selectiu, que seran incorporades al
fitxer de Recursos Humans, d’acord amb la normativa vigent.
b. Donen  el  seu  consentiment  a  rebre  per  via  electrònica  les  comunicacions  que  puguin  derivar-se
d’aquest procés.

6.6. Els aspirants, en el moment de la presentació de la instància per participar en el procés selectiu, hauran
de presentar en format digital, la fitxa d’autoavaluació amb els mèrits aportats així com la documentació
acreditativa corresponent. Només s’han de fer constar els mèrits obtinguts fins a l’últim dia del període de
presentació d’instàncies.

6.7. El currículum vitae i la vida laboral no substitueixen les funcions de la fitxa d’autoavaluació aportada a
l’Annex de les presents bases.

6.8.  Els  certificats  o  titulacions  hauran  d’acreditar  que  s’han  obtingut  com  a  molt  tard  en  la  data  de
presentació de sol·licituds.

6.9.  Les  persones  en  situació  de  discapacitat  seran  admeses  al  procés  de  selecció  sense  necessitat
d’acreditar  les  seves  condicions  psíquiques,  físiques  i  sensorials  abans  del  seu  començament,  sens
perjudici  que,  superat  el  procés  selectiu,  en  presentar  la  documentació  per  ser  nomenades,  hauran
d’acreditar, igual que la resta d’aspirants, la seva capacitat per desenvolupar les funcions i tasques dels llocs
que es convoquen.

Els aspirants amb discapacitat podran demanar en la sol·licitud de participació, l’adaptació o l’adequació de
temps i mitjans materials per a la realització de les proves i dels exercicis previstos en la convocatòria i el
motiu d’aquestes. Als efectes d’aquestes adaptacions es considerarà el que estableix l’article 7 del Decret
66/1999, de 9 de març, sobre l’accés a la funció pública de les persones amb discapacitat i dels equips de
valoració multiprofessional.

Els  aspirants  en  situació  de  discapacitat  que  sol·licitin  adaptacions,  hauran  de  presentar  un  dictamen
vinculant expedit per l’equip multiprofessional competent que determinarà, si fos el cas, l’adaptació del lloc o
llocs de treball sempre que aquesta no impliqui una modificació exorbitant en el context de l’organització o
sigui incompatible amb el desenvolupament de les funcions i tasques del lloc o llocs que es convoca.
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6.10. Un cop finalitzat el termini de presentació d’instàncies la Junta de Govern Local aprovarà, la llista
provisional de les persones aspirants admeses i excloses al procés selectiu, amb expressió de la causa
d’exclusió.  En  la  mateixa  resolució  s’indicarà  la  composició  del  tribunal  i  el  lloc,  la  data  i  l’hora  del
començament de les proves de coneixement d’idiomes, si s’escau.

6.11. Aquesta llista provisional es publicarà a l’e-tauler de l’Ajuntament. Malgrat això, en aplicació del que
preveu el segon paràgraf de l’art. 78 del Reglament del personal al servei de les entitats locals, es podrà
substituir aquesta publicació per una notificació a tots els interessats.

6.12. Un cop publicada la llista provisional es concedirà un termini de 5 dies hàbils per a la presentació
d’esmenes i reclamacions, per esmenar el defecte o adjuntar el document que sigui preceptiu. Si en aquest
termini no hi hagués reclamacions, al·legacions o esmenes la llista passaria a ser definitiva i es publicarà a
l’e-tauler de l’Ajuntament.

Setena. Tribunal qualificador

7.1. El tribunal qualificador s’ajustarà al que disposa l’article 60 del TREBEP i al Reglament de Personal al
servei de les entitats locals, aprovats pel Decret 214/1990. La seva composició serà estricament tècnica,
ajustada als principis d’imparcialitat i professionalitat, seguint en la mesura del possible els criteris de paritat
entre dones i homes.

7.2. El tribunal qualificador estarà constituït de la següent manera:

- President: un funcionari de carrera i/o personal laboral fix, personal de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.
- Dos vocals tècnics: funcionaris de carrera i/o personal laboral fix que podran ser o no personal del
mateix Ajuntament i que compliran en tot moment amb els requisits de professionalitat i imparcialitat.
- Secretari: un funcionari o personal laboral fix de l’Ajuntament, amb veu però sense vot.

Un dels vocals i el seu suplent ho serà a proposta de l’EAPC.

7.3. El tribunal no podrà constituir-se sense l’assistència d’almenys tres membres amb veu i vot, titulars o
suplents, ni podrà actuar sense la presència, com a mínim, del President i del Secretari. El Tribunal podrà
optar per reunir-se telemàticament sempre que es compleixin els requisits indicats a la base setena.

7.4.  El  tribunal pot  disposar la incorporació a les seves tasques d’assessors especialistes, els quals es
limitaran a l’exercici de les seves especialitats tècniques en base a les quals col·laboraran exclusivament
amb el tribunal. La seva funció se circumscriu a l’assessorament tècnic especialitzat, actuant amb veu però
sense vot. Els assessors hauran de guardar sigil i confidencialitat sobre les dades i assumptes sobre els
quals tinguin coneixement a conseqüència de la seva tasca assessora al tribunal.

7.5. L’abstenció i recusació dels i de les membres del tribunal s’ha d’ajustar al que preveuen els articles 23 i
24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

7.6.  El  tribunal  està  facultat  per  resoldre  els  dubtes  o  les  discrepàncies  que  s’originin  durant  el
desenvolupament del procés de selecció.

7.7. En cas d’empat, el vot del President serà de qualitat.

7.8.  El  tribunal  ordenarà  a  les  persones  aspirants  d’acord  amb  la  puntuació  declarada  en  la  fitxa
d’autoavaluació.
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7.9. Una vegada es disposi d’aquest llistat ordenat, el tribunal comprovarà les puntuacions de les persones
aspirants.  La  comprovació  es  realitzarà  respecte  dels  documents  aportats  i  esmentats  a  la  fitxa
d’autoavaluació i/o les dades aportades pel  Servei  de Recursos Humans de l’Ajuntament  respecte dels
serveis prestats en aquesta administració. En cas d’empat es verificarà la informació per poder desfer-los en
funció dels criteris fixats a la base 9.2 de les presents bases.

7.10. El tribunal podrà exigir que els aspirants mostrin els documents originals. En aquest cas, els aspirants
hauran d’aportar-los a l’Ajuntament  en el  termini  màxim de 5 dies des del  requeriment  que es  faci  als
aspirants.

7.11. El tribunal podrà decidir no comprovar la puntuació dels aspirants que, segons la puntuació que han fet
constar a la fitxa d’autoavaluació, no tenen opcions de poder ser seleccionats.

7.12. Una vegada realitzada la comprovació, el tribunal fixarà la llista provisional de puntuacions, ordenant
de major a menor les sol·licituds i indicant el resultat d’aplicar els criteris de desempat, quan hagi estat
necessari. En aquest llistat, les persones aspirants amb puntuació idèntica sortiran al mateix lloc.

7.13. El llistat es publicarà a l’e-Tauler de la seu electrònica de l’Ajuntament i no es farà cap notificació
personal als aspirants.

7.14. Les persones aspirants podran formular al·legacions en un termini de 5 dies hàbils a comptar des del
dia següent a la data de publicació de la llista i aportar els documents justificatius dels mèrits que s’hagin fet
constar  a la fitxa d’autoavaluació.  No podran incloure nous mèrits que no s’hagin fet  constar  a la fitxa
d’autoavaluació.

7.15.  El  tribunal  analitzarà  les  al·legacions,  les  resoldrà  justificadament,  fixarà  el  llistat  definitiu  de
puntuacions i farà la proposta de nomenament o contractació a l’òrgan competent. L’acta es publicarà a
l’e-Tauler de la seu electrònica de l’Ajuntament.

Vuitena. Procés selectiu

8.1. La forma de selecció serà la de concurs de mèrits, que es regirà segons els criteris generals establerts
a  l’acord  sobre  els  processos  d’estabilització  de  l’Ajuntament  de  la  Seu  d’Urgell  i  allò  disposat  a  les
Disposicions  Addicionals  6ª  i  8ª  de la  Llei  20/2021, de 28 de desembre,  de mesures  urgents  per  a  la
reducció de la temporalitat en l’ocupació pública.

8.2. Les persones aspirants que no acreditin un coneixement de català i castellà segons allò disposat a la
base 5ª hauran de realitzar les proves de coneixements de llengües que es detallen a continuació:

a. Prova de coneixements de català.
S’ajustarà a les disposicions del  Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del  coneixement del
català  i  l’aranès  en  els  processos  de  selecció  de  personal  i  de  provisió  de  llocs  de  treball  de  les
administracions públiques de Catalunya.
La prova de llengua catalana es qualificarà com a apte o no apte, essent, per tant, de caràcter eliminatori, i
el fet de no superar-la suposarà l’exclusió del procés selectiu.
Les  persones  aspirants  que  estiguin  en  possessió  del  certificat  acreditatiu  corresponent  o  els  seus
equivalents resten exempts de portar a terme aquesta prova.
b. Prova de coneixements de castellà.
Consistirà en la realització d’una prova en què es comprovarà que les persones aspirants posseeixen un
nivell  adient  de comprensió  i  expressió oral  i  escrita  d’aquesta llengua,  en tot  cas  ajustat  al  contingut
funcional del lloc de treball a desenvolupar.
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La prova de llengua castellana es qualificarà com a apte o no apte, essent, per tant, de caràcter eliminatori, i
el fet de no superar-la suposarà l’exclusió del procés selectiu.
Les  persones  aspirants  que  estiguin  en  possessió  del  certificat  acreditatiu  corresponent  o  els  seus
equivalents resten exempts de portar a terme aquesta prova.

8.3. L’acreditació i valoració dels mèrits es realitzarà d’acord amb els següents paràmetres:

a. El  límit  temporal  per  valorar  l’experiència  professional  serà  la  data  de  finalització  del  termini  de
presentació de sol·licituds de participació.
b. Només  es  valoraran  els  mèrits  citats  a  la  fitxa  d’autoavaluació  aportada  durant  el  període  de
presentació  d’instàncies  i  que es  pugui  verificar  amb la  documentació  acreditativa  presentada dins  del
mateix termini.
c. L’experiència professional es computa per mesos complets.
d. Els serveis prestats a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell  s’hauran d’acreditar mitjançant el certificat de
serveis prestats. El certificat no s’haurà d’aportar amb la instància i s’incorporarà d’ofici a la documentació
de cada aspirant, si aquest ho fa constar a la fitxa d’autoavaluació.
e. Els serveis prestats a d’altres Administracions públiques s’acreditaran mitjançant certificat de serveis
prestats amb el model de l’Annex I del Reial Decret 1461/82. No s’acceptaran els acreditats amb algun altre
model de certificat.
f. L’acreditació de la formació es realitzarà mitjançant  fotocòpia  dels  corresponents  títols  o certificats
emesos per les institucions formadores corresponents, que hauran d’incloure la identificació de la persona
titular, les hores de durada o crèdits equivalents, la temàtica, la data d’emissió, la indicació sobre si és un
certificat d’aprofitament o assistència, i l’organisme emissor.
g. Els mèrits obtinguts a l’estranger s’han d’acreditar mitjançant certificats traduïts oficialment a qualsevol
de les dues llengües oficials a Catalunya.

8.4. La puntuació del concurs de mèrits serà d’un màxim de 10 punts, que es distribuiran d’acord amb els
criteris següents:

8.4.1. Experiència professional.

L’experiència professional tindrà una valoració màxima de 6 punts, segons es detalla:

a. L’experiència  en  la  plaça  convocada  o  equivalent,  com a  funcionari  interí,  laboral  temporal,  o  en
adscripcions o assignacions temporals a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i/o a qualsevol ens públic que en
depèn es valorarà amb 0,10 punts per cada mes de serveis prestats.
b. L’experiència en altres llocs del mateix grup o subgrup de classificació, però no en la realització de
feines anàlogues, com a funcionari interí, laboral temporal, o en adscripcions o assignacions temporals a
l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i/o a qualsevol ens públic que en depèn es valorarà amb 0,0705 punts per
cada mes de serveis prestats.
c. L’experiència en llocs de treball  realitzant  tasques anàlogues a les de la plaça convocada, com a
funcionari interí  o laboral temporal, en altres administracions locals o en organismes o societats que en
depenguin es valorarà amb 0,033 punts per cada mes de serveis prestats.

8.4.1.2. Per a valorar l’experiència professional es seguiran els criteris següents:

a. Es comptabilitzarà com a mes un període ininterromput de 30 dies, independentment de la jornada de
treball, i no es tindran en compte les fraccions inferiors excepte quan s’apliquin els criteris de desempat.
b. En aquells casos de reducció de jornada per guarda legal o cura directa d’un familiar fins al segon grau
de consanguinitat o afinitat, aquests períodes es computaran com a jornada sencera, sempre que quedin
acreditats.
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8.4.2. Formació.

Els mèrits acadèmics es valoraran amb un màxim de 4 punts, seguint els criteris següents:

a. Titulacions. Es valorarà la formació reglada superior, addicional, del mateix nivell de la que dona accés
al subgrup de la plaça convocada i  relacionada directament amb el  lloc de treball  (per  exemple;  cicles
formatius de grau mitjà, FPI o equivalents) amb 0,05 punts per títol.
b. Es valoraran amb 0,08 punts per hora de formació acreditada:
i. Formacions relacionades amb el lloc de treball a ocupar.
ii. Formacions transversals, com per exemple en igualtat, organització o treball en equip, entre d’altres.
iii. Cursos relacionats amb el lloc de treball i les tasques a desenvolupar, sempre que siguin expedits per
l’administració  pública i/o empreses  privades,  i  sempre que aquests  cursos  hagin  estat  contractats  per
l’Ajuntament de la Seu d’Urgell o una altra administració.
No es valoraran els certificats on no s’especifiquin les hores de formació.
c. Nivell de català superior a l’exigit: s’atorgaran 0,25 punts per nivell.
d. Formació ACTIC: s’atorgaran 0,50 punts per nivell.

8.4.3. Altres mèrits.

Es valorarà amb 0,50 punts haver superat un concurs-oposició de la categoria convocada a l’Ajuntament de
la Seu d’Urgell sense haver obtingut plaça en propietat.

Novena. Llista de persones aprovades i presentació de documents

9.1. La puntuació definitiva del procés selectiu serà el resultat de la puntuació obtinguda en la valoració dels
mèrits.

9.2. En cas d’empat, l’ordre de les persones aspirants s’establirà seguint els següents criteris:

1. Segons l’experiència total acreditada:
a. Major experiència a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i a la plaça convocada.
b. Major experiència a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i en altres llocs de treball del mateix grup que el de
la plaça convocada.
c. Major experiència en altres entitats locals i a la plaça convocada.
2. Major  nombre  de  dies  d’experiència  professional  en  la  plaça  convocada  o  equivalent,  prestats  a
l’Ajuntament de la Seu d’Urgell o en qualsevol ens públic integrat d’aquest.
3. La persona aspirant de major edat.

9.3.  Un  cop  finalitzada  la  qualificació  de  les  persones  aspirants  es  publicarà  la  relació  de  persones
aprovades per ordre de puntuació final.

9.4. L’aspirant que resulti seleccionat haurà de presentar davant de la Secretaria General de l’Ajuntament,
dins del termini de 20 dies naturals des de que es faci pública la proposta d’aspirant a la plaça objecte
d’aquesta  convocatòria  i  abans  del  seu  nomenament  com  a  funcionari  de  carrera,  el  certificat  mèdic
acreditatiu de complir  les condicions  físiques  o psíquiques  específiques  per  a l’exercici  de les funcions
pròpies del lloc de treball al que es fa referència així com original o còpia compulsada de tots els documents
requerits a la base cinquena d’aquesta convocatòria.

9.5.  Si  l’aspirant  seleccionat  no pren possessió o no aporta  la  referida documentació durant  el  termini
previst, es procedirà al nomenament del següent aspirant de la llista de puntuacions finals, respecte el qual
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serà aplicable el mateix termini que a l’anterior; i així successivament per ordre de prelació d’acord amb les
puntuacions finals.

Desena. Període de pràctiques

10.1. Formarà part del procés selectiu la superació d’un període de pràctiques amb caràcter eliminatori, que
tindrà una durada de tres mesos.

10.2.  A la  finalització  del  període  de  pràctiques  s’emetrà  informe  d’avaluació  per  part  de  la  persona
responsable de fer el seguiment de la persona nomenada. La qualificació d’aquest període serà apte o no
apte. En cas dels aspirants declarats no aptes per resolució motivada de l’Alcaldia amb tràmit d’audiència
previ, perdran en conseqüència tots els drets al nomenament.

10.3. El període de pràctiques es suprimirà en el cas que la persona aspirant hagi ocupat durant un termini
superior  als  tres  mesos  com  a  període  de  pràctiques  una  plaça  equivalent  a  la  de  l’objecte  de  la
convocatòria i a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.

10.4. Durant el període de pràctiques el personal haurà d’assistir als cursos de formació que l’Ajuntament
pugui organitzar.

10.5. Els aspirants que hagin superat aquest període seran nomenats funcionaris de carrera. Els que no
l’hagin superat perdran tots els drets al nomenament.

Onzena. Creació i funcionament de la borsa de treball

11.1. Borsa de treball genèrica tindrà el funcionament que es descriu a continuació:

Les persones aspirants a les vacants convocades i que no obtinguin plaça passaran a formar part d’una
borsa de treball  de caràcter  extraordinari  per  ordre de puntuació.  Aquesta borsa funcionarà dins de la
jerarquia de borses i serà la que prevalgui per sobre del a resta de borses existents.

En cas d’empat entre els aspirants que s’incorporaran a la borsa, l’ordre s’establirà seguint els criteris de
desempat establerts en la base 9.2 de les presents bases.

11.2. Borsa de treball específica:

La finalitat d’aquesta borsa és excepcional, atenent l’esperit de la Llei 20/2021. Així, l’objecte de la borsa és
proveir aquelles places que han estat cobertes inicialment en propietat i respecte de les quals l’aspirant
seleccionat durant el  període de prova o mentre duri el  pla d’estabilització passi  a una situació que no
impliqui reserva de plaça. En aquest cas, l’Ajuntament podrà recórrer a la borsa de funcionaris de carrera
per tal de proveir la plaça que es generi com a conseqüència de la plaça que hagi tornat a quedar vacant.

La borsa de treball creada a partir d’aquest procés selectiu serà vigent fins al dia 31 d’octubre de 2024.

Les persones aspirants que passin a formar part de la borsa de treball podran ser cridades per l’Ajuntament
d’acord amb l’ordre rigorós de qualificació per al seu nomenament d’acord amb allò disposat a l’article 10 del
TREBEP, sempre i quan es trobin disponibles i reuneixin la resta de requisits en la data prevista per a l’inici
de la interinitat, i procedeixi legalment conforme a la normativa vigent del moment.
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11.3. La pertinència a la borsa de treball  no implica, per si mateixa, cap mena de dret al nomenament.
Únicament es garanteix que quan l’Ajuntament consideri necessària la cobertura urgent d’una plaça s’apliqui
el procediment establert en aquestes bases.

11.4 L’Ajuntament intentarà comunicar-se un màxim de tres vegades amb la persona aspirant mitjançant
mitjans telemàtics: trucada telefònica, videotrucada, correu electrònic, SMS, etc. Entre cada intent hauran de
passar com a mínim 3 hores.

Si la persona no respongués en un termini màxim de tres dies hàbils, aquesta passaria a ocupar el darrer
lloc de la borsa de treball i l’Ajuntament iniciaria les comunicacions amb el o la següent aspirant de la borsa.
Tots els intents de comunicació per part de l’Ajuntament quedaran registrats a l’expedient pertinent.

11.5. Si la persona cridada respongués a la comunicació iniciada per l’Ajuntament, aquest li atorgaria un
període màxim de dos dies hàbils per manifestar la seva conformitat o renúncia al nomenament.

11.6. La permanència de les persones a aquesta borsa resta supeditada a la disponibilitat per cobrir les
vacants que es presentin. S’exceptuen d’aquest supòsit les renúncies per causa justificada. Es consideren
causes justificades aquelles sobrevingudes i no voluntàries com malalties, part o compliment d’un deure
inexcusable  de  caràcter  públic  o  personal,  entre  d’altres.  Aquestes  situacions  s’hauran  de  justificar
documentalment.

11.7. Les persones que acumulin dues renúncies corresponents a dues ofertes de treball per alguna causa
diferent a les citades anteriorment, o siguin sancionades per la incoació d’un procediment disciplinari, seran
eliminades de la borsa.

11.8. Si el responsable del servei on s’adscrigui la persona integrant de la borsa prèviament nomenada emet
un informe negatiu, relatiu a la manca de capacitat manifestada per un rendiment insuficient que impedeixi
realitzar amb eficàcia les funcions atribuïdes al lloc de treball, en donarà trasllat a Recursos Humans, i
s’articularà  el  procediment  contradictori  corresponent,  el  qual  podrà comportar  l’expulsió  de la  persona
aspirant de la borsa, tot informant, si s’escau, la representació del personal.

Dotzena. Incompatibilitats

12.1. Serà aplicable a les persones proposades el règim d’incompatibilitat al sector públic, en compliment
dels quals en el moment del nomenament, hauran d’aportar una declaració de les activitats que realitza,
sol·licitant la compatibilitat en el seu cas, o exercir l’opció prevista a l’article 337 del Decret 214/90, de 30 de
juliol,  pel  qual  s’aprova el  Reglament  de Personal  al  servei  de les entitats  locals, així  com la resta de
disposicions aplicables.

12.2.  Pel  que  fa  a  la  determinació  i  adscripció  al  lloc  de  treball,  règim d’horari  i  jornada,  la  persona
nomenada s’atindrà als acords i resolucions que adoptin els òrgans corresponents de l’Ajuntament.

Tretzena. Incidències i recursos

13.1. Contra la convocatòria i les presents bases, que exhaureixen la via administrativa, es podrà interposar
per part de les persones interessades recurs potestatiu de reposició en el termini d’un mes davant el mateix
òrgan que les hagi aprovat, d’acord amb l’article 123 de la Llei  39/2015, d’1 d’octubre, de procediment
administratiu  comú  de  les  administracions  públiques.  En  cas  de  no  interposar  el  recurs  potestatiu  de
reposició es podrà interposar directament recurs contenciós administratiu, segons l’article abans esmentat i
el 45 i següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa,
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davant el Jutjat contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la publicació
al Butlletí Oficial de la Província de Lleida.

13.2. Els actes qualificats del tribunal qualificador podran ser recorreguts en alçada davant la presidència de
la corporació o de l’autoritat en qui hagi delegat en el termini d’un mes des que s’hagin publicat.

13.3. Els actes de tràmit del tribunal qualificador no podran ser objecte de recurs, sense perjudici que es
puguin interposar reclamacions quan es tracti d’esmenar possibles errors materials en la confecció de la
llista d’aprovats, errors en la transcripció de publicacions, errors aritmètics en les qualificacions o errors
observables a simple vista. Aquests errors també podran ser corregits d’ofici pel tribunal.

13.4. El Tribunal està facultat per resoldre els dubtes o discrepàncies que sorgeixin referents a aquestes
bases i al desenvolupament del procés selectiu, i per prendre els acords necessaris pel seu bon ordre i
desenvolupament.

13.5. En allò no previst en aquestes bases serà d’aplicació el que disposen la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim
local que va ser aprovat per Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, el Reial Decret Legislatiu 5/2015,
de 30 d’octubre, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, el Text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya que va ser aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril,  el  Reglament  de  personal  al  servei  de  les  entitats  locals  que  va  ser  aprovat  per  decret  de  la
Generalitat  de  Catalunya  214/1990,  de  30  de  juliol,  la  Llei  39/2015,  de  1  d’octubre,  de  procediment
administratiu comú de les Administracions Públiques, i la resta de les disposicions vigents en la matèria.

Catorzena. Clàusula de protecció de dades de caràcter general

14.1. L’Ajuntament de la Seu d’Urgell  tractarà les dades personals de les persones sol·licitants i  de les
persones seleccionades en aquest  procés selectiu,  amb la finalitat  de gestionar  la seva sol·licitud i  les
actuacions objecte d’aquesta convocatòria, i es sotmet a les obligacions previstes en el Reglament europeu
2016/679, de 27 d’abril, General de Protecció de Dades (RGPD) i la seva adaptació a l’ordenament jurídic
espanyol a través de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia
dels drets digitals, i la resta de normativa complementària. En concret es preveu el tractament de dades de
contacte i acadèmics de les persones que participen en l’execució i seguiment dels objectius establerts en
aquestes bases.

14.2. L’Ajuntament de la Seu d’Urgell realitzarà les tasques necessàries perquè s’acompleixin els principis i
deures establerts en la normativa vigent  sobre la matèria, per garantir  que no hi  ha risc per als drets i
llibertats dels sol·licitants i dels seleccionats. Aquestes actuacions han d’incloure especialment la garantia de
transparència, en compliment dels articles 13 i 14 del RGPD, amb la informació detallada per la corporació.

14.3.  Per  a  qualsevol  consulta  o  queixa  relacionades  amb  el  tractament  de  les  dades  personals,  els
sol·licitants  tenen el  dret de contactar  amb el  delegat de protecció de dades a través de la bústia que
l’Ajuntament de la Seu d’Urgell posa a la seva disposició: dpd@aj-laseu.cat

14.4. Les dades que les persones seleccionades han facilitat, un cop finalitzat el motiu que n’ha originat la
recollida, es conserven seguint les instruccions de gestió documental i d’arxiu de l’Ajuntament. Les dades
que les persones sol·licitants han facilitat es conserven durant un màxim de 3 anys a partir de la presentació
de la sol·licitud.
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14.5.  Les persones aspirants  i  les persones seleccionades poden exercir  els  drets d’accés, rectificació,
supressió, limitació, portabilitat o oposició al tractament de les seves dades, en els termes previstos a la
legislació vigent, a través de la seu electrònica de l’Ajuntament.

14.6. Les persones seleccionades tenen l’obligació de respectar la confidencialitat de tota la informació i les
dades de caràcter personal que, per qualsevol mitjà, els arribin com a conseqüència de la seva estada a
l’Ajuntament, i no desvelar-les ni reproduir-les de cap manera a fora de l’Ajuntament. Les dades esmentades
poden referir-se tant a empleats públics, com a usuaris o ciutadans i, en general, a totes aquelles terceres
persones que de forma directa o indirecta es posin en contacte amb l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.

14.7. Les persones seleccionades tenen l’obligació de complir amb les polítiques de seguretat, protecció de
dades i ús dels sistemes d’informació vigents a l’Ajuntament, així com qualsevol instrucció que, en aquest
sentit, se’ls faciliti. A més, han de respectar la confidencialitat de qualsevol fet que hagin observat o que el
personal de l’Ajuntament els hagi fet arribar en relació amb el servei o el personal esmentat.

ANNEX
Fitxa d’autoavaluació de mèrits (l’autobaremació té la consideració de declaració responsable. La falsedat
en les dades d’autobaremació determina l’exclusió del procés i la consideració de no haver-hi participat, a
més de les actuacions legals que derivin de la falsedat en les dades) *

1. Dades personals

Nom i cognoms DNI

2. Dades de la plaça objecte de la convocatòria

Identificació de la plaça

Denominació: Notificador

Escala: Administració Especial

Subescala: Serveis especials

Grup: C2

Naturalesa: Funcionarial

3. Experiència professional

NÚM. DE MESOS

Mesos  de  servei  o  de  treball  prestat  en  la  plaça  objecte  de  la
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convocatòria o equivalent, com a funcionari interí, laboral temporal, o en
adscripcions o assignacions temporals a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell
i/o a qualsevol ens públic que en depèn.

Mesos de servei o de treball prestat en altres llocs de treball en el mateix
grup  o  subgrup  de  classificació,  però  no  en  l’exercici  de  funcions
anàlogues, com a funcionari interí, laboral temporal, o en adscripcions o
assignacions temporals a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i/o a qualsevol
ens públic que en depèn.

Mesos  de  servei  o  de  treball  prestat  en  la  realització  de  tasques
anàlogues a les de la plaça convocada, com a funcionari interí o laboral
temporal,  en  qualsevol  altra  administració  local  o  en  organismes  o
societats que depenguin d’aquesta.

4. Formació
Es valorarà aquella formació reglada que tingui relació directa amb el lloc de treball a ocupar, diferent de la
que dona accés a la plaça convocada:

Formació reglada Sí / No

Titulació en Cicle Formatiu de Grau Mitjà

Formació Professional (FPI)

Altres equivalents:

Formació no reglada
NOM DE L’ACCIÓ FORMATIVA HORES ORGANISME FORMADOR (CAL INDICAR EL

RÈGIM JURÍDIC DE L’ORGANISME)
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Coneixements de català Sí / No

Certificat de nivell superior de català 

Formació ACTIC Sí / No

Nivell 1 – Certificat bàsic ACTIC

Nivell 2 – Certificat mitjà ACTIC

Nivell 3 – Certificat avançat ACTIC

5. Altres mèrits

Sí / No

Ha superat un procés selectiu de concurs-oposició per a l’accés a una
plaça de la categoria de la plaça objecte de al convocatòria sense haver
obtingut plaça en propietat?

Bases reguladores del procés selectiu d’una plaça d’operari cementiri, mitjançant el sistema de concurs,
corresponents a l’oferta pública d’estabilització de l’ocupació temporal de l’ajuntament de la Seu d’Urgell.

Primera. Objecte i justificació

L’objecte  d’aquestes  bases  és  regular  la  selecció,  mitjançant  convocatòria pública i  amb el  sistema de
concurs de mèrits, d’una plaça d’operari cementiri, classificada a la plantilla de personal de l’Ajuntament de
La Seu d’Urgell, subgrup E, en règim laboral.

Aquesta plaça es troba subjecta al procés excepcional d’estabilització regulat per la Llei 20/2021, de 28 de
desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat i resten regides per les presents bases,
corresponents a l’oferta d’estabilització de l’ocupació temporal de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, aprovades
per l’Alcaldia núm. 368/2022 en data 24.05.2022, publicades al  BOP de Lleida en data 30.05.2022 i  al
DOGC en data 27.05.2022.
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Segona. Normativa aplicable

L’Acord de condicions generals que regeix aquesta convocatòria va ser aprovat per la Junta de Govern
Local del dia 07.11.2022 i publicat al BOP el dia 15.11.2022

Aquesta convocatòria es regeix per allò disposat a la normativa vigent en matèria de Funció Pública. En
concret, al Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de l’Estatut bàsic
de l’empleat públic, al Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei
de les entitats locals, al 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, a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local
i al Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del coneixement del català i l’aranès en els processos
de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya.

Tercera. Principis rectors

L’Ajuntament  de La Seu d’Urgell  garanteix que tots  els  processos  de selecció es regiran pels  principis
constitucionals d’igualtat, mèrit i capacitat, així com els de:

a) Publicitat i convocatòria de les bases.
b) Transparència.
c) Imparcialitat i professionalitat dels membres del tribunal.
d) Independència i discrecionalitat tècnica en l’actuació del tribunal.
e) Adequació entre el contingut dels processos selectius i les funcions o tasques a desenvolupar.
f) Agilitat, sense perjudici de l’objectivitat, en els processos de selecció.

Quarta. Característiques de la plaça

Les característiques de la plaça objecte de la convocatòria són les següents:

 Nombre de places: 1
 Codi convocatòria: S. 200.08
 Règim: laboral fix.
 Denominació: Operari cementiri.
 Grup: E.
 Jornada: completa

L’encarregat del Cementiri està de guàrdia permanent, atès que es poden realitzar enterraments fora del seu
horari laboral, ja siguin dissabtes i dies festius. Aquest disposa de telèfon de guàrdia, per ser localitzat tant
pels administratius municipals que gestionen els enterraments com pel personal de les dues empreses de
serveis funeraris de la ciutat.

 Funcions generals:

Les tasques a realitzar per l’operari del Cementiri són les relacionades amb el manteniment del cementiri i
les inhumacions de cadàvers; aquestes són les següents:

- Vigilar el Cementiri de La Seu d’Urgell durant el seu horari laboral.

- Mantenir els cementiris de La Seu d’Urgell i Castellciutat en bon estat de neteja i decor.
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- Realitzar totes les tasques relacionades amb la inhumació de cadàvers, tant al cementiri de La Seu
d’Urgell com de Castellciutat (aquestes tasques es realitzen amb l’ajuda d’un altre operari).

Aquestes son les següents:

- Quan el nínxol està ocupat, aquest s’ha d’obrir, es separen les restes del difunt i es col·loquen en un
sudari, les restes de la caixa es traslladen a un magatzem.

- Trasllat del fèretre des de la porta del cementiri fins al lloc d’enterrament, mitjançant un carro especial
per aquesta tasca.

- Càrrega del fèretre a l’aparell elevador, i accionament del mateix fins a l’alçada del nínxol corresponent.

- Introducció del fèretre dins del nínxol corresponent.

- Tapiat de la boca del nínxol amb un envà ceràmic, fet in situ, i enguixat de la cara exterior.

- Col·locació de la làpida corresponent.

- Conduir el vehicle assignat per al trasllat de material i maquinària necessària per al desenvolupament
dels treballs encomanats.

- Fer servir les eines manuals i mecàniques requerides pel desenvolupament dels treballs encomanats,
així com tenir cura del seu manteniment.

- Complimentar adequadament els documents acreditatius dels temps destinats a la realització del treball
i del material utilitzat.

- 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.

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

Les funcions  no són determinants  i  excloents,  per  la qual  cosa es  considera qualsevol  altra funció de
caràcter similar que li sigui atribuïda.

Cinquena. Requisits dels aspirants

Per poder prendre part en el procés les persones aspirants hauran de complir, en la data de finalització del
termini  de  presentació  de  sol·licituds,  i  durant  el  desenvolupament  del  procés  selectiu,  els  següents
requisits:

a) Tenir la nacionalitat espanyola o trobar-se en algun dels supòsits previstos a l’article 57 del TREBEP.
Independentment de la seva nacionalitat, també podran ser admesos en aquesta convocatòria els cònjuges
dels espanyols i espanyoles i dels nacionals d’altres estats membres si no estan separats de dret. Així com
els i les descendents dels i de les cònjuges dels espanyols i espanyoles i dels nacionals d’altres estats
membres de la Unió Europea, sempre que els cònjuges no estiguin separats de dret, si són menors de 21
anys o dependents.
Les  persones  aspirants  amb  nacionalitat  diferent  a  l’espanyola  hauran  de  demostrar  els  coneixements
suficients de castellà i català i es podrà exigir la superació de proves amb aquesta finalitat.
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b) Tenir la capacitat funcional per al desenvolupament de les funcions corresponents.
c) Haver complert els 16 anys i no excedir l’edat màxima de jubilació o la que s’estableixi a les bases
específiques de la convocatòria, si fos el cas, d’acord amb la normativa específica d’aplicació.
d) No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de les Administracions Públiques o
òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats Autònomes, ni trobar-se en situació d’inhabilitació
absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial o per exercir funcions similars a
les que es desenvolupaven.
En el  cas de pertànyer a un altre estat, no trobar-se inhabilitats o en situació equivalent ni  haver estat
sotmesos a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu estat i en els mateixos termes, l’accés
a l’ocupació pública.
e) De conformitat amb la Disposició Addicional 7a de la llei 7/2007, de 12 d’abril, que aprova l’Estatut
Bàsic de l’empleat públic, no s’exigeix estar en possessió de cap de les titulacions previstes en el sistema
educatiu.
En  el  cas  de  titulacions  expedides  a  l’estranger,  cal  aportar  l’homologació  corresponent  del  Ministeri
d’Educació, Cultura i Esports.
Si el títol procedeix d’un estat membre de la Unió Europea, s’ha de presentar el certificat acreditatiu del
reconeixement o d l’homologació del títol equivalent, de conformitat amb la Directiva 89/48/CEE, de 21 de
desembre de 1988, el Reial Decret 1837/2008 i altres normes de transposició i desplegament.
f) No tenir la condició de personal laboral fix en el mateix cos, escala o especialitat, en la mateixa escala,
subescala, classe o categoria de l’administració a que s’opta.
g) Acreditar coneixements de català equivalents al nivell A2 del marc europeu comú de referència (MECR)
segons estableix el Decret 161/2002, d’11 de juny.
Els aspirants que no acreditin estar en possessió del certificat de coneixements de llengua catalana del
nivell de suficiència de català A2 de la Secretaria de Política Lingüística o equivalent hauran de realitzar una
prova de coneixements amb contingut anàleg.
Sempre que sigui possible, la prova la farà una persona tècnica del Consorci de Normalització Lingüística.
Aquesta persona assistirà al tribunal amb veu i sense vot. Aquesta té caràcter obligatori i eliminatori i es
qualificarà d’apte o no apte. Les persones aspirants que no superin la prova de català quedaran exclosos de
la convocatòria.
Quedaran exemptes de fer la prova aquelles persones candidates que, en algun procés de selecció per a
l’accés a la condició de personal funcionari o laboral, en qualsevol Administració o entitat del sector públic
institucional, ja hagin superat una prova de coneixements de català de nivell equivalent o superior.
h) Acreditar coneixements superiors de castellà tant en l’expressió oral com en l’escrita.
Les  persones  aspirants  admeses  en  el  procés  selectiu  que  no  tinguin  la  nacionalitat  espanyola  han
d’acreditar uns coneixements superiors de la llengua castellana.
L’aspirant que no pugui acreditar documentalment que posseeix el nivell requerit s’haurà de sotmetre a les
proves de coneixements de castellà previstes a les presents bases. Quedaran exemptes de la realització de
l’exercici de llengua castellana les persones aspirants que n’acreditin el coneixement superior mitjançant
alguna de les tres opcions següents:
- Haver cursat la primària, la secundaria i el batxillerat, si s’escau, a Espanya.
- Diploma d’espanyol  d’acord amb el  RDL 1137/2002, de 31 d’octubre,  o equivalent,  o certificat  que
acrediti haver superat totes les proves requerides per a l’obtenció del mateix.
- Certificat d’aptitud en espanyol per a persones estrangeres expedit per escoles oficials d’idiomes.
i) No patir cap malaltia ni cap limitació física o psíquica que impedeixi el desenvolupament normal de les
funcions corresponents a la plaça convocada.
j) Estar en possessió del permís de conduir B

Sisena. Presentació de sol·licituds i llista d’admesos i exclosos
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6.1. Les persones interessades en prendre part en el procediment hauran de presentar una instància en la
qual hauran de fer constar que coneixen i accepten aquestes bases i reconeixen totes i cadascuna de les
condicions exigides.

Les  instàncies  hauran  de  presentar-se  per  la  seu  electrònica  de  l’Ajuntament  de  la  Seu  d’Urgell
(www.laseu.cat) i es podran presentar únicament de forma telemàtica a la seu electrònica de l’Ajuntament.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals, per aquesta convocatòria els terminis seran
del dia 1.10.2024 al 20.10.2024, ambdós inclosos. En ser el darrer dia inhàbil, passaran les actuacions al dia
següent hàbil. L’Ajuntament no acceptarà instàncies presentades abans de la data d’inici ni després de la
data final.

Les bases i la convocatòria es publicaran íntegrament en el BOP i DOGC. Els restants i successius anuncis
d’aquesta convocatòria es faran públics únicament en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.

6.2. A la instància s’adjuntarà:

a. Fotocòpia  del  Document  Nacional  d’Identitat  o  del  document  equivalent  dels  altres  països,  o  el
consentiment de la persona aspirant per tal que l’Ajuntament pugui comprovar que les dades que la persona
manifesta s’ajusten a la realitat.
b. Fotocòpia de la titulació d’accés requerida.
c. Currículum vitae en el qual s’incloguin les dades personals i de contacte.
d. Fotocòpia del document acreditatiu dels coneixements de nivell de català.
e. Fotocòpia del document acreditatiu dels coneixements de nivell de castellà.
f. Llistat ordenat de mèrits a tenir en compte a la fase de concurs, així com altres mèrits i circumstàncies
al·legades que hagin de ser valorades.
g. Fotocòpia dels certificats i títols acreditatius dels mèrits al·legats, tant personals com professionals.
h. Declaració responsable de complir totes i cadascuna de les condicions exigides en les bases d’aquesta
convocatòria,  sempre  referides  a  la  data  en  què  expira  el  termini  assenyalat  per  a  la  presentació
d’instàncies.
i. Permís B de conduir

6.3. Tota la documentació haurà de ser presentada de forma telemàtica. L’Ajuntament podrà requerir la
documentació original en cas de dubte per tal de garantir-ne la veracitat. En cas que es detecti falsedat en el
document la persona quedarà automàticament suspesa del procés.

6.4. Es computaran com a situacions assimilades al servei actiu, als efectes del còmput de serveis prestats,
els següents:

a. Les persones que hagin gaudit d’una excedència per cura de familiars d’acord amb l’article 89.4 del
TREBEP.
b. Les persones que hagin gaudit d’una excedència per raó de violència de gènere d’acord amb l’article
89.5 del TREBEP.
c. Les persones declarades en serveis especials d’acord amb l’article 87 del TREBEP.
d. El personal laboral declarat en excedència forçosa d’acord amb l’article 46.1 del TRET.

6.5. Amb la presentació de la sol·licitud, les persones aspirants:

a. Donen el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per
prendre part en aquesta convocatòria i per a la tramitació del procés selectiu, que seran incorporades al
fitxer de Recursos Humans, d’acord amb la normativa vigent.
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b. Donen  el  seu  consentiment  a  rebre  per  via  electrònica  les  comunicacions  que  puguin  derivar-se
d’aquest procés.

6.6. Els aspirants, en el moment de la presentació de la instància per participar en el procés selectiu, hauran
de presentar en format digital, la fitxa d’autoavaluació amb els mèrits aportats així com la documentació
acreditativa corresponent. Només s’han de fer constar els mèrits obtinguts fins a l’últim dia del període de
presentació d’instàncies.

6.7. El currículum vitae i la vida laboral no substitueixen les funcions de la fitxa d’autoavaluació aportada a
l’Annex de les presents bases.

6.8.  Els  certificats  o  titulacions  hauran  d’acreditar  que  s’han  obtingut  com  a  molt  tard  en  la  data  de
presentació de sol·licituds.

6.9.  Les  persones  en  situació  de  discapacitat  seran  admeses  al  procés  de  selecció  sense  necessitat
d’acreditar  les  seves  condicions  psíquiques,  físiques  i  sensorials  abans  del  seu  començament,  sens
perjudici  que,  superat  el  procés  selectiu,  en  presentar  la  documentació  per  ser  nomenades,  hauran
d’acreditar, igual que la resta d’aspirants, la seva capacitat per desenvolupar les funcions i tasques dels llocs
que es convoquen.

Els aspirants amb discapacitat podran demanar en la sol·licitud de participació, l’adaptació o l’adequació de
temps i mitjans materials per a la realització de les proves i dels exercicis previstos en la convocatòria i el
motiu d’aquestes. Als efectes d’aquestes adaptacions es considerarà el que estableix l’article 7 del Decret
66/1999, de 9 de març, sobre l’accés a la funció pública de les persones amb discapacitat i dels equips de
valoració multiprofessional.

Els  aspirants  en  situació  de  discapacitat  que  sol·licitin  adaptacions,  hauran  de  presentar  un  dictamen
vinculant expedit per l’equip multiprofessional competent que determinarà, si fos el cas, l’adaptació del lloc o
llocs de treball sempre que aquesta no impliqui una modificació exorbitant en el context de l’organització o
sigui incompatible amb el desenvolupament de les funcions i tasques del lloc o llocs que es convoca.

6.10. Un cop finalitzat el termini de presentació d’instàncies la Junta de Govern Local aprovarà, la llista
provisional de les persones aspirants admeses i excloses al procés selectiu, amb expressió de la causa
d’exclusió.  En  la  mateixa  resolució  s’indicarà  la  composició  del  tribunal  i  el  lloc,  la  data  i  l’hora  del
començament de les proves de coneixement d’idiomes, si s’escau.

6.11. Aquesta llista provisional es publicarà a l’e-tauler de l’Ajuntament. Malgrat això, en aplicació del que
preveu el segon paràgraf de l’art. 78 del Reglament del personal al servei de les entitats locals, es podrà
substituir aquesta publicació per una notificació a tots els interessats.

6.12. Un cop publicada la llista provisional es concedirà un termini de 5 dies hàbils per a la presentació
d’esmenes i reclamacions, per esmenar el defecte o adjuntar el document que sigui preceptiu. Si en aquest
termini no hi hagués reclamacions, al·legacions o esmenes la llista passaria a ser definitiva i es publicarà a
l’e-tauler de l’Ajuntament.

Setena. Tribunal qualificador

7.1. El tribunal qualificador s’ajustarà al que disposa l’article 60 del TREBEP i al Reglament de Personal al
servei de les entitats locals, aprovats pel Decret 214/1990. La seva composició serà estricament tècnica,
ajustada als principis d’imparcialitat i professionalitat, seguint en la mesura del possible els criteris de paritat
entre dones i homes.
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7.2. El tribunal qualificador estarà constituït de la següent manera:

- President: un funcionari de carrera i/o personal laboral fix, personal de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.
- Dos vocals tècnics: funcionaris de carrera i/o personal laborals fix que podran ser o no personal del
mateix Ajuntament i que compliran en tot moment amb els requisits de professionalitat i imparcialitat.
- Secretari: un funcionari o personal laboral de l’Ajuntament, amb veu però sense vot.

Un dels vocals i el seu suplent ho serà a proposta de l’EAPC.

7.3. El tribunal no podrà constituir-se sense l’assistència d’almenys tres membres amb veu i vot, titulars o
suplents, ni podrà actuar sense la presència, com a mínim, del President i del Secretari. El Tribunal podrà
optar per reunir-se telemàticament sempre que es compleixin els requisits indicats a la base setena.

7.4.  El  tribunal pot  disposar la incorporació a les seves tasques d’assessors especialistes, els quals es
limitaran a l’exercici de les seves especialitats tècniques en base a les quals col·laboraran exclusivament
amb el tribunal. La seva funció se circumscriu a l’assessorament tècnic especialitzat, actuant amb veu però
sense vot. Els assessors hauran de guardar sigil i confidencialitat sobre les dades i assumptes sobre els
quals tinguin coneixement a conseqüència de la seva tasca assessora al tribunal.

7.5. L’abstenció i recusació dels i de les membres del tribunal s’ha d’ajustar al que preveuen els articles 23 i
24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

7.6.  El  tribunal  està  facultat  per  resoldre  els  dubtes  o  les  discrepàncies  que  s’originin  durant  el
desenvolupament del procés de selecció.

7.7. En cas d’empat, el vot del President serà de qualitat.

7.8.  El  tribunal  ordenarà  a  les  persones  aspirants  d’acord  amb  la  puntuació  declarada  en  la  fitxa
d’autoavaluació.

7.9. Una vegada es disposi d’aquest llistat ordenat, el tribunal comprovarà les puntuacions de les persones
aspirants.  La  comprovació  es  realitzarà  respecte  dels  documents  aportats  i  esmentats  a  la  fitxa
d’autoavaluació i/o les dades aportades pel  Servei  de Recursos Humans de l’Ajuntament  respecte dels
serveis prestats en aquesta administració. En cas d’empat es verificarà la informació per poder desfer-los en
funció dels criteris fixats a la base 9.2 de les presents bases.

7.10. El tribunal podrà exigir que els aspirants mostrin els documents originals. En aquest cas, els aspirants
hauran d’aportar-los a l’Ajuntament  en el  termini  màxim de 5 dies des del  requeriment  que es  faci  als
aspirants.

7.11. El tribunal podrà decidir no comprovar la puntuació dels aspirants que, segons la puntuació que han fet
constar a la fitxa d’autoavaluació, no tenen opcions de poder ser seleccionats.

7.12. Una vegada realitzada la comprovació, el tribunal fixarà la llista provisional de puntuacions, ordenant
de major a menor les sol·licituds i indicant el resultat d’aplicar els criteris de desempat, quan hagi estat
necessari. En aquest llistat, les persones aspirants amb puntuació idèntica sortiran al mateix lloc.

7.13. El llistat es publicarà a l’e-Tauler de la seu electrònica de l’Ajuntament i no es farà cap notificació
personal als aspirants.
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7.14. Les persones aspirants podran formular al·legacions en un termini de 5 dies hàbils a comptar des del
dia següent a la data de publicació de la llista i aportar els documents justificatius dels mèrits que s’hagin fet
constar  a la fitxa d’autoavaluació.  No podran incloure nous mèrits que no s’hagin fet  constar  a la fitxa
d’autoavaluació.

7.15.  El  tribunal  analitzarà  les  al·legacions,  les  resoldrà  justificadament,  fixarà  el  llistat  definitiu  de
puntuacions i farà la proposta de nomenament o contractació a l’òrgan competent. L’acta es publicarà a
l’e-Tauler de la seu electrònica de l’Ajuntament.

Vuitena. Procés selectiu

8.1. La forma de selecció serà la de concurs de mèrits, que es regirà segons els criteris generals establerts
a  l’acord  sobre  els  processos  d’estabilització  de  l’Ajuntament  de  la  Seu  d’Urgell  i  allò  disposat  a  les
Disposicions  Addicionals  6ª  i  8ª  de la  Llei  20/2021, de 28 de desembre,  de mesures  urgents  per  a  la
reducció de la temporalitat en l’ocupació pública.

8.2. Les persones aspirants que no acreditin un coneixement de català i castellà segons allò disposat a la
base 5ª hauran de realitzar les proves de coneixements de llengües que es detallen a continuació:

a. Prova de coneixements de català.
S’ajustarà a les disposicions del  Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del  coneixement del
català  i  l’aranès  en  els  processos  de  selecció  de  personal  i  de  provisió  de  llocs  de  treball  de  les
administracions públiques de Catalunya.
La prova de llengua catalana es qualificarà com a apte o no apte, essent, per tant, de caràcter eliminatori, i
el fet de no superar-la suposarà l’exclusió del procés selectiu.
Les  persones  aspirants  que  estiguin  en  possessió  del  certificat  acreditatiu  corresponent  o  els  seus
equivalents resten exempts de portar a terme aquesta prova.
b. Prova de coneixements de castellà.
Consistirà en la realització d’una prova en què es comprovarà que les persones aspirants posseeixen un
nivell  adient  de comprensió  i  expressió oral  i  escrita  d’aquesta llengua,  en tot  cas  ajustat  al  contingut
funcional del lloc de treball a desenvolupar.
La prova de llengua castellana es qualificarà com a apte o no apte, essent, per tant, de caràcter eliminatori, i
el fet de no superar-la suposarà l’exclusió del procés selectiu.
Les  persones  aspirants  que  estiguin  en  possessió  del  certificat  acreditatiu  corresponent  o  els  seus
equivalents resten exempts de portar a terme aquesta prova.

8.3. L’acreditació i valoració dels mèrits es realitzarà d’acord amb els següents paràmetres:

a. El  límit  temporal  per  valorar  l’experiència  professional  serà  la  data  de  finalització  del  termini  de
presentació de sol·licituds de participació.
b. Només  es  valoraran  els  mèrits  citats  a  la  fitxa  d’autoavaluació  aportada  durant  el  període  de
presentació  d’instàncies  i  que es  pugui  verificar  amb la  documentació  acreditativa  presentada dins  del
mateix termini.
c. L’experiència professional es computa per mesos complets.
d. Els serveis prestats a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell  s’hauran d’acreditar mitjançant el certificat de
serveis prestats. El certificat no s’haurà d’aportar amb la instància i s’incorporarà d’ofici a la documentació
de cada aspirant, si aquest ho fa constar a la fitxa d’autoavaluació.
e. Els serveis prestats a d’altres Administracions públiques s’acreditaran mitjançant certificat de serveis
prestats amb el model de l’Annex I del Reial Decret 1461/82. No s’acceptaran els acreditats amb algun altre
model de certificat.
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f. L’acreditació de la formació es realitzarà mitjançant  fotocòpia  dels  corresponents  títols  o certificats
emesos per les institucions formadores corresponents, que hauran d’incloure la identificació de la persona
titular, les hores de durada o crèdits equivalents, la temàtica, la data d’emissió, la indicació sobre si és un
certificat d’aprofitament o assistència, i l’organisme emissor.
g. Els mèrits obtinguts a l’estranger s’han d’acreditar mitjançant certificats traduïts oficialment a qualsevol
de les dues llengües oficials a Catalunya.

8.4. La puntuació del concurs de mèrits serà d’un màxim de 10 punts, que es distribuiran d’acord amb els
criteris següents:

8.4.1. Experiència professional.

L’experiència professional tindrà una valoració màxima de 6 punts, segons es detalla:

a. L’experiència  en  la  plaça  convocada  o  equivalent,  com a  funcionari  interí,  laboral  temporal,  o  en
adscripcions o assignacions temporals a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i/o a qualsevol ens públic que en
depèn es valorarà amb 0,10 punts per cada mes de serveis prestats.
b. L’experiència en altres llocs del mateix grup o subgrup de classificació, però no en la realització de
feines anàlogues, com a funcionari interí, laboral temporal, o en adscripcions o assignacions temporals a
l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i/o a qualsevol ens públic que en depèn es valorarà amb 0,0705 punts per
cada mes de serveis prestats.
c. L’experiència en llocs de treball  realitzant  tasques anàlogues a les de la plaça convocada, com a
funcionari interí  o laboral temporal, en altres administracions locals o en organismes o societats que en
depenguin es valorarà amb 0,033 punts per cada mes de serveis prestats.

8.4.1.2. Per a valorar l’experiència professional es seguiran els criteris següents:

a. Es comptabilitzarà com a mes un període ininterromput de 30 dies, independentment de la jornada de
treball, i no es tindran en compte les fraccions inferiors excepte quan s’apliquin els criteris de desempat.
b. En aquells casos de reducció de jornada per guarda legal o cura directa d’un familiar fins al segon grau
de consanguinitat o afinitat, aquests períodes es computaran com a jornada sencera, sempre que quedin
acreditats.

8.4.2. Formació.

Els mèrits acadèmics es valoraran amb un màxim de 4 punts, seguint els criteris següents:

a. Es valoraran tots els cursos i  altres formacions reglades i  no reglades per  0,08 punts per  hora de
formació acreditada.
b. Certificats de cursos i altres formacions reglades i no reglades on s’especifiquin les hores de formació.
c. Es valorarà tenir un nivell de català superior a l’exigit. S’atorgaran 0,25 punts per nivell.
d. Es valorarà tenir l’ACTIC a raó de 0,50 punts per cada nivell.

8.4.3. Altres mèrits.

Es valorarà amb 0,50 punts haver superat un concurs-oposició de la categoria convocada a l’Ajuntament de
la Seu d’Urgell sense haver obtingut plaça en propietat.

Novena. Llista de persones aprovades i presentació de documents
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9.1. La puntuació definitiva del procés selectiu serà el resultat de la puntuació obtinguda en la valoració dels
mèrits.

9.2. En cas d’empat, l’ordre de les persones aspirants s’establirà seguint els següents criteris:

1. Segons l’experiència total acreditada:
a. Major experiència a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i a la plaça convocada.
b. Major experiència a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i en altres llocs de treball del mateix grup que el de
la plaça convocada.
c. Major experiència en altres entitats locals i a la plaça convocada.
2. Major  nombre  de  dies  d’experiència  professional  en  la  plaça  convocada  o  equivalent,  prestats  a
l’Ajuntament de la Seu d’Urgell o en qualsevol ens públic integrat d’aquest.
3. La persona aspirant de major edat.

9.3.  Un  cop  finalitzada  la  qualificació  de  les  persones  aspirants  es  publicarà  la  relació  de  persones
aprovades per ordre de puntuació final.

9.4. L’aspirant que resulti seleccionat haurà de presentar davant de la Secretaria General de l’Ajuntament,
dins del termini de 20 dies naturals des de que es faci pública la proposta d’aspirant a la plaça objecte
d’aquesta convocatòria i abans de ser contractat com a laboral fix, el certificat mèdic acreditatiu de complir
les condicions físiques o psíquiques específiques per a l’exercici de les funcions pròpies del lloc de treball al
que es  fa  referència  així  com original  o  còpia  compulsada  de tots  els  documents  requerits  a  la  base
cinquena d’aquesta convocatòria.

9.5. Si l’aspirant seleccionat no signa el contracte o no aporta la referida documentació durant el termini
previst, es procedirà al nomenament del següent aspirant de la llista de puntuacions finals, respecte el qual
serà aplicable el mateix termini que a l’anterior; i així successivament per ordre de prelació d’acord amb les
puntuacions finals.

Desena. Període de pràctiques

10.1. Formarà part del procés selectiu la superació d’un període de pràctiques amb caràcter eliminatori, que
tindrà la durada prevista en l’Estatut dels Treballadors.

10.2.  A la  finalització  del  període  de  pràctiques  s’emetrà  informe  d’avaluació  per  part  de  la  persona
responsable de fer el seguiment de la persona nomenada. La qualificació d’aquest període serà apte o no
apte. En cas dels aspirants declarats no aptes per resolució motivada de l’Alcaldia amb tràmit d’audiència
previ, perdran en conseqüència tots els drets a ser contractats.

10.3. El període de pràctiques es suprimirà en el cas que la persona aspirant hagi ocupat durant un termini
superior  als  dos  mesos  com  a  període  de  pràctiques  una  plaça  equivalent  a  la  de  l’objecte  de  la
convocatòria i a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.

10.4. Durant el període de pràctiques el personal haurà d’assistir als cursos de formació que l’Ajuntament
pugui organitzar.

10.5. Els aspirants que hagin superat aquest període seran contractats en règim laboral fix. Els que no
l’hagin superat perdran tots els drets a ser contractats.

Onzena. Creació i funcionament de la borsa de treball

Administració Local 540



  Número 245

Butlletí Oficial de la Província de Lleida Divendres, 23 de desembre de 2022

11.1. Borsa de treball genèrica tindrà el funcionament que es descriu a continuació:

Les persones aspirants a les vacants convocades i que no obtinguin plaça passaran a formar part d’una
borsa de treball  de caràcter  extraordinari  per  ordre de puntuació.  Aquesta borsa funcionarà dins de la
jerarquia de borses i serà la que prevalgui per sobre del a resta de borses existents.

En cas d’empat entre els aspirants que s’incorporaran a la borsa, l’ordre s’establirà seguint els criteris de
desempat establerts en la base 9.2 de les presents bases.

11.2. Borsa de treball específica:

La finalitat d’aquesta borsa és excepcional, atenent l’esperit de la Llei 20/2021. Així, l’objecte de la borsa és
proveir aquelles places que han estat cobertes inicialment en propietat i respecte de les quals l’aspirant
seleccionat durant el  període de prova o mentre duri el  pla d’estabilització passi  a una situació que no
impliqui reserva de plaça. En aquest cas, l’Ajuntament podrà recórrer a la borsa de laborals fix per tal de
proveir la plaça que es generi com a conseqüència de la plaça que hagi tornat a quedar vacant.

La borsa de treball creada a partir d’aquest procés selectiu serà vigent fins al dia 31 d’octubre de 2024.

Les persones aspirants que passin a formar part de la borsa de treball podran ser cridades per l’Ajuntament
d’acord amb l’ordre rigorós de qualificació per al seu nomenament d’acord amb allò disposat a l’article 10 del
TREBEP, sempre i quan es trobin disponibles i reuneixin la resta de requisits en la data prevista per a l’inici
de la interinitat, i procedeixi legalment conforme a la normativa vigent del moment.

11.3. La pertinència a la borsa de treball  no implica, per si mateixa, cap mena de dret al nomenament.
Únicament es garanteix que quan l’Ajuntament consideri necessària la cobertura urgent d’una plaça s’apliqui
el procediment establert en aquestes bases.

11.4 L’Ajuntament intentarà comunicar-se un màxim de tres vegades amb la persona aspirant mitjançant
mitjans telemàtics: trucada telefònica, videotrucada, correu electrònic, SMS, etc. Entre cada intent hauran de
passar com a mínim 3 hores.

Si la persona no respongués en un termini màxim de tres dies hàbils, aquesta passaria a ocupar el darrer
lloc de la borsa de treball i l’Ajuntament iniciaria les comunicacions amb el o la següent aspirant de la borsa.
Tots els intents de comunicació per part de l’Ajuntament quedaran registrats a l’expedient pertinent.

11.5. Si la persona cridada respongués a la comunicació iniciada per l’Ajuntament, aquest li atorgaria un
període màxim de dos dies hàbils per manifestar la seva conformitat o renúncia al nomenament.

11.6. La permanència de les persones a aquesta borsa resta supeditada a la disponibilitat per cobrir les
vacants que es presentin. S’exceptuen d’aquest supòsit les renúncies per causa justificada. Es consideren
causes justificades aquelles sobrevingudes i no voluntàries com malalties, part o compliment d’un deure
inexcusable  de  caràcter  públic  o  personal,  entre  d’altres.  Aquestes  situacions  s’hauran  de  justificar
documentalment.

11.7. Les persones que acumulin dues renúncies corresponents a dues ofertes de treball per alguna causa
diferent a les citades anteriorment, o siguin sancionades per la incoació d’un procediment disciplinari, seran
eliminades de la borsa.

11.8. Si el responsable del servei on s’adscrigui la persona integrant de la borsa prèviament nomenada emet
un informe negatiu, relatiu a la manca de capacitat manifestada per un rendiment insuficient que impedeixi

Administració Local 541



  Número 245

Butlletí Oficial de la Província de Lleida Divendres, 23 de desembre de 2022

realitzar amb eficàcia les funcions atribuïdes al lloc de treball, en donarà trasllat a Recursos Humans, i
s’articularà  el  procediment  contradictori  corresponent,  el  qual  podrà comportar  l’expulsió  de la  persona
aspirant de la borsa, tot informant, si s’escau, la representació del personal.

Dotzena. Incompatibilitats

12.1. Serà aplicable a les persones proposades el règim d’incompatibilitat al sector públic, en compliment
dels quals en el moment del nomenament, hauran d’aportar una declaració de les activitats que realitza,
sol·licitant la compatibilitat en el seu cas, o exercir l’opció prevista a l’article 337 del Decret 214/90, de 30 de
juliol,  pel  qual  s’aprova el  Reglament  de Personal  al  servei  de les entitats  locals, així  com la resta de
disposicions aplicables.

12.2.  Pel  que  fa  a  la  determinació  i  adscripció  al  lloc  de  treball,  règim d’horari  i  jornada,  la  persona
nomenada s’atindrà als acords i resolucions que adoptin els òrgans corresponents de l’Ajuntament.

Tretzena. Incidències i recursos

13.1. Contra la convocatòria i les presents bases, que exhaureixen la via administrativa, es podrà interposar
per part de les persones interessades recurs potestatiu de reposició en el termini d’un mes davant el mateix
òrgan que les hagi aprovat, d’acord amb l’article 123 de la Llei  39/2015, d’1 d’octubre, de procediment
administratiu  comú  de  les  administracions  públiques.  En  cas  de  no  interposar  el  recurs  potestatiu  de
reposició es podrà interposar directament recurs contenciós administratiu, segons l’article abans esmentat i
el 45 i següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa,
davant el Jutjat contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la publicació
al Butlletí Oficial de la Província de Lleida.

13.2. Els actes qualificats del tribunal qualificador podran ser recorreguts en alçada davant la presidència de
la corporació o de l’autoritat en qui hagi delegat en el termini d’un mes des que s’hagin publicat.

13.3. Els actes de tràmit del tribunal qualificador no podran ser objecte de recurs, sense perjudici que es
puguin interposar reclamacions quan es tracti d’esmenar possibles errors materials en la confecció de la
llista d’aprovats, errors en la transcripció de publicacions, errors aritmètics en les qualificacions o errors
observables a simple vista. Aquests errors també podran ser corregits d’ofici pel tribunal.

13.4. El Tribunal està facultat per resoldre els dubtes o discrepàncies que sorgeixin referents a aquestes
bases i al desenvolupament del procés selectiu, i per prendre els acords necessaris pel seu bon ordre i
desenvolupament.

13.5. En allò no previst en aquestes bases serà d’aplicació el que disposen la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim
local que va ser aprovat per Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, el Reial Decret Legislatiu 5/2015,
de 30 d’octubre, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, el Text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya que va ser aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril,  el  Reglament  de  personal  al  servei  de  les  entitats  locals  que  va  ser  aprovat  per  decret  de  la
Generalitat  de  Catalunya  214/1990,  de  30  de  juliol,  la  Llei  39/2015,  de  1  d’octubre,  de  procediment
administratiu comú de les Administracions Públiques, i la resta de les disposicions vigents en la matèria.

Catorzena. Clàusula de protecció de dades de caràcter general

14.1. L’Ajuntament de la Seu d’Urgell  tractarà les dades personals de les persones sol·licitants i  de les
persones seleccionades en aquest  procés selectiu,  amb la finalitat  de gestionar  la seva sol·licitud i  les
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actuacions objecte d’aquesta convocatòria, i es sotmet a les obligacions previstes en el Reglament europeu
2016/679, de 27 d’abril, General de Protecció de Dades (RGPD) i la seva adaptació a l’ordenament jurídic
espanyol a través de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia
dels drets digitals, i la resta de normativa complementària. En concret es preveu el tractament de dades de
contacte i acadèmics de les persones que participen en l’execució i seguiment dels objectius establerts en
aquestes bases.

14.2. L’Ajuntament de la Seu d’Urgell realitzarà les tasques necessàries perquè s’acompleixin els principis i
deures establerts en la normativa vigent  sobre la matèria, per garantir  que no hi  ha risc per als drets i
llibertats dels sol·licitants i dels seleccionats. Aquestes actuacions han d’incloure especialment la garantia de
transparència, en compliment dels articles 13 i 14 del RGPD, amb la informació detallada per la corporació.

14.3.  Per  a  qualsevol  consulta  o  queixa  relacionades  amb  el  tractament  de  les  dades  personals,  els
sol·licitants  tenen el  dret de contactar  amb el  delegat de protecció de dades a través de la bústia que
l’Ajuntament de la Seu d’Urgell posa a la seva disposició: dpd@aj-laseu.cat

14.4. Les dades que les persones seleccionades han facilitat, un cop finalitzat el motiu que n’ha originat la
recollida, es conserven seguint les instruccions de gestió documental i d’arxiu de l’Ajuntament. Les dades
que les persones sol·licitants han facilitat es conserven durant un màxim de 3 anys a partir de la presentació
de la sol·licitud.

14.5.  Les persones aspirants  i  les persones seleccionades poden exercir  els  drets d’accés, rectificació,
supressió, limitació, portabilitat o oposició al tractament de les seves dades, en els termes previstos a la
legislació vigent, a través de la seu electrònica de l’Ajuntament.

14.6. Les persones seleccionades tenen l’obligació de respectar la confidencialitat de tota la informació i les
dades de caràcter personal que, per qualsevol mitjà, els arribin com a conseqüència de la seva estada a
l’Ajuntament, i no desvelar-les ni reproduir-les de cap manera a fora de l’Ajuntament. Les dades esmentades
poden referir-se tant a empleats públics, com a usuaris o ciutadans i, en general, a totes aquelles terceres
persones que de forma directa o indirecta es posin en contacte amb l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.

14.7. Les persones seleccionades tenen l’obligació de complir amb les polítiques de seguretat, protecció de
dades i ús dels sistemes d’informació vigents a l’Ajuntament, així com qualsevol instrucció que, en aquest
sentit, se’ls faciliti. A més, han de respectar la confidencialitat de qualsevol fet que hagin observat o que el
personal de l’Ajuntament els hagi fet arribar en relació amb el servei o el personal esmentat.

ANNEX
Fitxa d’autoavaluació de mèrits (l’autobaremació té la consideració de declaració responsable. La falsedat
en les dades d’autobaremació determina l’exclusió del procés i la consideració de no haver-hi participat, a
més de les actuacions legals que derivin de la falsedat en les dades) *

1. Dades personals

Nom i cognoms DNI
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2. Dades de la plaça objecte de la convocatòria

Identificació de la plaça

Denominació: Operari cementiri

Grup: E

Naturalesa: Laboral fix

3. Experiència professional

NÚM. DE MESOS

Mesos  de  servei  o  de  treball  prestat  en  la  plaça  objecte  de  la
convocatòria o equivalent, com a funcionari interí, laboral temporal, o en
adscripcions o assignacions temporals a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell
i/o a qualsevol ens públic que en depèn.

Mesos de servei o de treball prestat en altres llocs de treball en el mateix
grup  o  subgrup  de  classificació,  però  no  en  l’exercici  de  funcions
anàlogues, com a funcionari interí, laboral temporal, o en adscripcions o
assignacions temporals a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i/o a qualsevol
ens públic que en depèn.

Mesos  de  servei  o  de  treball  prestat  en  la  realització  de  tasques
anàlogues a les de la plaça convocada, com a funcionari interí o laboral
temporal,  en  qualsevol  altra  administració  local  o  en  organismes  o
societats que depenguin d’aquesta.

4. Formació

Formació reglada i no reglada
NOM DE L’ACCIÓ FORMATIVA HORES ORGANISME FORMADOR (CAL INDICAR EL

RÈGIM JURÍDIC DE L’ORGANISME)
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Coneixements de català Sí / No

Certificat de nivell superior de català 

Formació ACTIC Sí / No

Nivell 1 – Certificat bàsic ACTIC

Nivell 2 – Certificat mitjà ACTIC

Nivell 3 – Certificat avançat ACTIC

5. Altres mèrits

Sí / No

Ha superat un procés selectiu de concurs-oposició per a l’accés a una
plaça de la categoria de la plaça objecte de al convocatòria sense haver
obtingut plaça en propietat?

Bases reguladores del procés selectiu d’una plaça d’operari de de neteja de centres i edificis municipals a
jornada  reduïda,  mitjançant  el  sistema  de  concurs,  corresponents  a  l’oferta  pública  d’estabilització  de
l’ocupació temporal de l’ajuntament de la Seu d’Urgell.

Primera. Objecte i justificació

L’objecte  d’aquestes  bases  és  regular  la  selecció,  mitjançant  convocatòria pública i  amb el  sistema de
concurs  de  mèrits,  d’una  plaça  d’operari  de  neteja  de  centres  i  edificis  municipals  a  jornada  reduïda,
classificada a la plantilla de personal de l’Ajuntament de La Seu d’Urgell, subgrup E, en règim laboral.

Aquesta plaça es troba subjecta al procés excepcional d’estabilització regulat per la Llei 20/2021, de 28 de
desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat i resten regides per les presents bases,
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corresponents a l’oferta d’estabilització de l’ocupació temporal de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, aprovades
per l’Alcaldia núm. 368/2022 en data 24.05.2022, publicades al  BOP de Lleida en data 30.05.2022 i  al
DOGC en data 27.05.2022.

Segona. Normativa aplicable

L’Acord de condicions generals que regeix aquesta convocatòria va ser aprovat per la Junta de Govern
Local del dia 07.11.2022 i publicat al BOP el dia 15.11.2022

Aquesta convocatòria es regeix per allò disposat a la normativa vigent en matèria de Funció Pública. En
concret, al Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de l’Estatut bàsic
de l’empleat públic, al Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei
de les entitats locals, al 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, a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local
i al Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del coneixement del català i l’aranès en els processos
de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya.

Tercera. Principis rectors

L’Ajuntament  de La Seu d’Urgell  garanteix que tots  els  processos  de selecció es regiran pels  principis
constitucionals d’igualtat, mèrit i capacitat, així com els de:

a) Publicitat i convocatòria de les bases.
b) Transparència.
c) Imparcialitat i professionalitat dels membres del tribunal.
d) Independència i discrecionalitat tècnica en l’actuació del tribunal.
e) Adequació entre el contingut dels processos selectius i les funcions o tasques a desenvolupar.
f) Agilitat, sense perjudici de l’objectivitat, en els processos de selecció.

Quarta. Característiques de la plaça

Les característiques de la plaça objecte de la convocatòria són les següents:

 Nombre de places: 1
 Codi convocatòria: S.203.11.
 Règim: laboral fix.
 Denominació: Operari de neteja de centres i edificis municipals
 Grup: E.
 Jornada: reduïda.
 Horari: segons necessitat del servei.
 Funcions generals:

- Netejar de les classes, els despatxos i sales comuns, passadissos, vidres, pols, rajoles, cadires, taules,
lavabos, pissarres, les joguines quan toqui, fregar el terra, treure les escombraries, passar la mopa, col·locar
taules i cadires, i en general totes aquelles altres tasques de neteja en les instal·lacions de la llar d’infants,
centres educatius i zona annexes, així com els seus exteriors.

- Netejar els vidres, la pols, lavabos, rajoles, cadires, taules, ordinadors, fregar el terra, passar la mopa,
treure les escombraries, i  en general  totes aquelles altres tasques de neteja en les instal·lacions de la
biblioteca,  centres  cívic,  escoles  municipals,  consorcis,  arxius,  locals  socials,  consultoris,  i  altres
dependències municipals, així com el propi Ajuntament.
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- Netejar  externament  les  instal·lacions  i  fer  les  neteges  generals  i  a  fons  segons  la  planificació
establerta.

- Mantenir net i en condicions òptimes els estris de neteja.

- Reposar el paper, sabó, les bosses d’escombraries i qualsevol altre producte similar que sigui assignat
al servei.

- Comprovar al tancament dels centres, que les llums estiguin apagades, les portes tancades, activar
l’alarma i tancar el centre quan correspongui.

- Proposar  la  compra  de  material  i  dels  mitjans  necessaris  per  realitzar  les  feines  encomanades,  i
proveir-se del material i mitjans necessaris per al desenvolupament dels treballs encarregats.

- Col·laborar en la realització i actualització d’inventaris de material, etc.

- Portar un control adequat dels productes de neteja.

- 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

- I, en general qualsevol altra funció de caràcter similar que li sigui atribuïda

Les funcions  no són determinants  i  excloents,  per  la qual  cosa es  considera qualsevol  altra funció de
caràcter similar que li sigui atribuïda.

Cinquena. Requisits dels aspirants

Per poder prendre part en el procés les persones aspirants hauran de complir, en la data de finalització del
termini  de  presentació  de  sol·licituds,  i  durant  el  desenvolupament  del  procés  selectiu,  els  següents
requisits:

a) Tenir la nacionalitat espanyola o trobar-se en algun dels supòsits previstos a l’article 57 del TREBEP.
Independentment de la seva nacionalitat, també podran ser admesos en aquesta convocatòria els cònjuges
dels espanyols i espanyoles i dels nacionals d’altres estats membres si no estan separats de dret. Així com
els i les descendents dels i de les cònjuges dels espanyols i espanyoles i dels nacionals d’altres estats
membres de la Unió Europea, sempre que els cònjuges no estiguin separats de dret, si són menors de 21
anys o dependents.
Les  persones  aspirants  amb  nacionalitat  diferent  a  l’espanyola  hauran  de  demostrar  els  coneixements
suficients de castellà i català i es podrà exigir la superació de proves amb aquesta finalitat.
b) Tenir la capacitat funcional per al desenvolupament de les funcions corresponents.
c) Haver complert els 16 anys i no excedir l’edat màxima de jubilació o la que s’estableixi a les bases
específiques de la convocatòria, si fos el cas, d’acord amb la normativa específica d’aplicació.
d) No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de les Administracions Públiques o
òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats Autònomes, ni trobar-se en situació d’inhabilitació
absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial o per exercir funcions similars a
les que es desenvolupaven.
En el  cas de pertànyer a un altre estat, no trobar-se inhabilitats o en situació equivalent ni  haver estat
sotmesos a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu estat i en els mateixos termes, l’accés
a l’ocupació pública.
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e) De conformitat amb la Disposició Addicional 7a de la llei 7/2007, de 12 d’abril, que aprova l’Estatut
Bàsic de l’empleat públic, no s’exigeix estar en possessió de cap de les titulacions previstes en el sistema
educatiu.
En  el  cas  de  titulacions  expedides  a  l’estranger,  cal  aportar  l’homologació  corresponent  del  Ministeri
d’Educació, Cultura i Esports.
Si el títol procedeix d’un estat membre de la Unió Europea, s’ha de presentar el certificat acreditatiu del
reconeixement o d l’homologació del títol equivalent, de conformitat amb la Directiva 89/48/CEE, de 21 de
desembre de 1988, el Reial Decret 1837/2008 i altres normes de transposició i desplegament.
f) No tenir la condició de personal laboral fix en el mateix cos, escala o especialitat, en la mateixa escala,
subescala, classe o categoria de l’administració a que s’opta.
g) Acreditar coneixements de català equivalents al nivell A2 del marc europeu comú de referència (MECR)
segons estableix el Decret 161/2002, d’11 de juny.
Els aspirants que no acreditin estar en possessió del certificat de coneixements de llengua catalana del
nivell de suficiència de català A2 de la Secretaria de Política Lingüística o equivalent hauran de realitzar una
prova de coneixements amb contingut anàleg.
Sempre que sigui possible, la prova la farà una persona tècnica del Consorci de Normalització Lingüística.
Aquesta persona assistirà al tribunal amb veu i sense vot. Aquesta té caràcter obligatori i eliminatori i es
qualificarà d’apte o no apte. Les persones aspirants que no superin la prova de català quedaran exclosos de
la convocatòria.
Quedaran exemptes de fer la prova aquelles persones candidates que, en algun procés de selecció per a
l’accés a la condició de personal funcionari o laboral, en qualsevol Administració o entitat del sector públic
institucional, ja hagin superat una prova de coneixements de català de nivell equivalent o superior.
h) Acreditar coneixements superiors de castellà tant en l’expressió oral com en l’escrita.
Les  persones  aspirants  admeses  en  el  procés  selectiu  que  no  tinguin  la  nacionalitat  espanyola  han
d’acreditar uns coneixements superiors de la llengua castellana.
L’aspirant que no pugui acreditar documentalment que posseeix el nivell requerit s’haurà de sotmetre a les
proves de coneixements de castellà previstes a les presents bases. Quedaran exemptes de la realització de
l’exercici de llengua castellana les persones aspirants que n’acreditin el coneixement superior mitjançant
alguna de les tres opcions següents:
- Haver cursat la primària, la secundaria i el batxillerat, si s’escau, a Espanya.
- Diploma d’espanyol  d’acord amb el  RDL 1137/2002, de 31 d’octubre,  o equivalent,  o certificat  que
acrediti haver superat totes les proves requerides per a l’obtenció del mateix.
- Certificat d’aptitud en espanyol per a persones estrangeres expedit per escoles oficials d’idiomes.
i) No patir cap malaltia ni cap limitació física o psíquica que impedeixi el desenvolupament normal de les
funcions corresponents a la plaça convocada.

Sisena. Presentació de sol·licituds i llista d’admesos i exclosos

6.1. Les persones interessades en prendre part en el procediment hauran de presentar una instància en la
qual hauran de fer constar que coneixen i accepten aquestes bases i reconeixen totes i cadascuna de les
condicions exigides.

Les  instàncies  hauran  de  presentar-se  per  la  seu  electrònica  de  l’Ajuntament  de  la  Seu  d’Urgell
(www.laseu.cat) i es podran presentar únicament de forma telemàtica a la seu electrònica de l’Ajuntament.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals, per aquesta convocatòria els terminis seran
del dia 1.07.2024 al 20.07.2024, ambdós inclosos. L’Ajuntament no acceptarà instàncies presentades abans
de la data d’inici ni després de la data final.

Les bases i la convocatòria es publicaran íntegrament en el BOP i DOGC. Els restants i successius anuncis
d’aquesta convocatòria es faran públics únicament en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.
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6.2. A la instància s’adjuntarà:

a. Fotocòpia  del  Document  Nacional  d’Identitat  o  del  document  equivalent  dels  altres  països,  o  el
consentiment de la persona aspirant per tal que l’Ajuntament pugui comprovar que les dades que la persona
manifesta s’ajusten a la realitat.
b. Fotocòpia de la titulació d’accés requerida.
c. Currículum vitae en el qual s’incloguin les dades personals i de contacte.
d. Fotocòpia del document acreditatiu dels coneixements de nivell de català.
e. Fotocòpia del document acreditatiu dels coneixements de nivell de castellà.
f. Llistat ordenat de mèrits a tenir en compte a la fase de concurs, així com altres mèrits i circumstàncies
al·legades que hagin de ser valorades.
g. Fotocòpia dels certificats i títols acreditatius dels mèrits al·legats, tant personals com professionals.
h. Declaració responsable de complir totes i cadascuna de les condicions exigides en les bases d’aquesta
convocatòria,  sempre  referides  a  la  data  en  què  expira  el  termini  assenyalat  per  a  la  presentació
d’instàncies.

6.3. Tota la documentació haurà de ser presentada de forma telemàtica. L’Ajuntament podrà requerir la
documentació original en cas de dubte per tal de garantir-ne la veracitat. En cas que es detecti falsedat en el
document la persona quedarà automàticament suspesa del procés.

6.4. Es computaran com a situacions assimilades al servei actiu, als efectes del còmput de serveis prestats,
els següents:

a. Les persones que hagin gaudit d’una excedència per cura de familiars d’acord amb l’article 89.4 del
TREBEP.
b. Les persones que hagin gaudit d’una excedència per raó de violència de gènere d’acord amb l’article
89.5 del TREBEP.
c. Les persones declarades en serveis especials d’acord amb l’article 87 del TREBEP.
d. El personal laboral declarat en excedència forçosa d’acord amb l’article 46.1 del TRET.

6.5. Amb la presentació de la sol·licitud, les persones aspirants:

a. Donen el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per
prendre part en aquesta convocatòria i per a la tramitació del procés selectiu, que seran incorporades al
fitxer de Recursos Humans, d’acord amb la normativa vigent.
b. Donen  el  seu  consentiment  a  rebre  per  via  electrònica  les  comunicacions  que  puguin  derivar-se
d’aquest procés.

6.6. Els aspirants, en el moment de la presentació de la instància per participar en el procés selectiu, hauran
de presentar en format digital, la fitxa d’autoavaluació amb els mèrits aportats així com la documentació
acreditativa corresponent. Només s’han de fer constar els mèrits obtinguts fins a l’últim dia del període de
presentació d’instàncies.

6.7. El currículum vitae i la vida laboral no substitueixen les funcions de la fitxa d’autoavaluació aportada a
l’Annex de les presents bases.

6.8.  Els  certificats  o  titulacions  hauran  d’acreditar  que  s’han  obtingut  com  a  molt  tard  en  la  data  de
presentació de sol·licituds.

6.9.  Les  persones  en  situació  de  discapacitat  seran  admeses  al  procés  de  selecció  sense  necessitat
d’acreditar  les  seves  condicions  psíquiques,  físiques  i  sensorials  abans  del  seu  començament,  sens
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perjudici  que,  superat  el  procés  selectiu,  en  presentar  la  documentació  per  ser  nomenades,  hauran
d’acreditar, igual que la resta d’aspirants, la seva capacitat per desenvolupar les funcions i tasques dels llocs
que es convoquen.

Els aspirants amb discapacitat podran demanar en la sol·licitud de participació, l’adaptació o l’adequació de
temps i mitjans materials per a la realització de les proves i dels exercicis previstos en la convocatòria i el
motiu d’aquestes. Als efectes d’aquestes adaptacions es considerarà el que estableix l’article 7 del Decret
66/1999, de 9 de març, sobre l’accés a la funció pública de les persones amb discapacitat i dels equips de
valoració multiprofessional.

Els  aspirants  en  situació  de  discapacitat  que  sol·licitin  adaptacions,  hauran  de  presentar  un  dictamen
vinculant expedit per l’equip multiprofessional competent que determinarà, si fos el cas, l’adaptació del lloc o
llocs de treball sempre que aquesta no impliqui una modificació exorbitant en el context de l’organització o
sigui incompatible amb el desenvolupament de les funcions i tasques del lloc o llocs que es convoca.

6.10. Un cop finalitzat el termini de presentació d’instàncies la Junta de Govern Local aprovarà, la llista
provisional de les persones aspirants admeses i excloses al procés selectiu, amb expressió de la causa
d’exclusió.  En  la  mateixa  resolució  s’indicarà  la  composició  del  tribunal  i  el  lloc,  la  data  i  l’hora  del
començament de les proves de coneixement d’idiomes, si s’escau.

6.11. Aquesta llista provisional es publicarà a l’e-tauler de l’Ajuntament. Malgrat això, en aplicació del que
preveu el segon paràgraf de l’art. 78 del Reglament del personal al servei de les entitats locals, es podrà
substituir aquesta publicació per una notificació a tots els interessats.

6.12. Un cop publicada la llista provisional es concedirà un termini de 5 dies hàbils per a la presentació
d’esmenes i reclamacions, per esmenar el defecte o adjuntar el document que sigui preceptiu. Si en aquest
termini no hi hagués reclamacions, al·legacions o esmenes la llista passaria a ser definitiva i es publicarà a
l’e-tauler de l’Ajuntament.

Setena. Tribunal qualificador

7.1. El tribunal qualificador s’ajustarà al que disposa l’article 60 del TREBEP i al Reglament de Personal al
servei de les entitats locals, aprovats pel Decret 214/1990. La seva composició serà estricament tècnica,
ajustada als principis d’imparcialitat i professionalitat, seguint en la mesura del possible els criteris de paritat
entre dones i homes.

7.2. El tribunal qualificador estarà constituït de la següent manera:

- President: un funcionari de carrera i/o personal laboral fix, personal de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.
- Dos vocals tècnics: funcionaris de carrera i/o personal laborals fix que podran ser o no personal del
mateix Ajuntament i que compliran en tot moment amb els requisits de professionalitat i imparcialitat.
- Secretari: un funcionari o personal laboral de l’Ajuntament, amb veu però sense vot.

Un dels vocals i el seu suplent ho serà a proposta de l’EAPC.

7.3. El tribunal no podrà constituir-se sense l’assistència d’almenys tres membres amb veu i vot, titulars o
suplents, ni podrà actuar sense la presència, com a mínim, del President i del Secretari. El Tribunal podrà
optar per reunir-se telemàticament sempre que es compleixin els requisits indicats a la base setena.

7.4.  El  tribunal pot  disposar la incorporació a les seves tasques d’assessors especialistes, els quals es
limitaran a l’exercici de les seves especialitats tècniques en base a les quals col·laboraran exclusivament
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amb el tribunal. La seva funció se circumscriu a l’assessorament tècnic especialitzat, actuant amb veu però
sense vot. Els assessors hauran de guardar sigil i confidencialitat sobre les dades i assumptes sobre els
quals tinguin coneixement a conseqüència de la seva tasca assessora al tribunal.

7.5. L’abstenció i recusació dels i de les membres del tribunal s’ha d’ajustar al que preveuen els articles 23 i
24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

7.6.  El  tribunal  està  facultat  per  resoldre  els  dubtes  o  les  discrepàncies  que  s’originin  durant  el
desenvolupament del procés de selecció.

7.7. En cas d’empat, el vot del President serà de qualitat.

7.8.  El  tribunal  ordenarà  a  les  persones  aspirants  d’acord  amb  la  puntuació  declarada  en  la  fitxa
d’autoavaluació.

7.9. Una vegada es disposi d’aquest llistat ordenat, el tribunal comprovarà les puntuacions de les persones
aspirants.  La  comprovació  es  realitzarà  respecte  dels  documents  aportats  i  esmentats  a  la  fitxa
d’autoavaluació i/o les dades aportades pel  Servei  de Recursos Humans de l’Ajuntament  respecte dels
serveis prestats en aquesta administració. En cas d’empat es verificarà la informació per poder desfer-los en
funció dels criteris fixats a la base 9.2 de les presents bases.

7.10. El tribunal podrà exigir que els aspirants mostrin els documents originals. En aquest cas, els aspirants
hauran d’aportar-los a l’Ajuntament  en el  termini  màxim de 5 dies des del  requeriment  que es  faci  als
aspirants.

7.11. El tribunal podrà decidir no comprovar la puntuació dels aspirants que, segons la puntuació que han fet
constar a la fitxa d’autoavaluació, no tenen opcions de poder ser seleccionats.

7.12. Una vegada realitzada la comprovació, el tribunal fixarà la llista provisional de puntuacions, ordenant
de major a menor les sol·licituds i indicant el resultat d’aplicar els criteris de desempat, quan hagi estat
necessari. En aquest llistat, les persones aspirants amb puntuació idèntica sortiran al mateix lloc.

7.13. El llistat es publicarà a l’e-Tauler de la seu electrònica de l’Ajuntament i no es farà cap notificació
personal als aspirants.

7.14. Les persones aspirants podran formular al·legacions en un termini de 5 dies hàbils a comptar des del
dia següent a la data de publicació de la llista i aportar els documents justificatius dels mèrits que s’hagin fet
constar  a la fitxa d’autoavaluació.  No podran incloure nous mèrits que no s’hagin fet  constar  a la fitxa
d’autoavaluació.

7.15.  El  tribunal  analitzarà  les  al·legacions,  les  resoldrà  justificadament,  fixarà  el  llistat  definitiu  de
puntuacions i farà la proposta de nomenament o contractació a l’òrgan competent. L’acta es publicarà a
l’e-Tauler de la seu electrònica de l’Ajuntament.

Vuitena. Procés selectiu

8.1. La forma de selecció serà la de concurs de mèrits, que es regirà segons els criteris generals establerts
a  l’acord  sobre  els  processos  d’estabilització  de  l’Ajuntament  de  la  Seu  d’Urgell  i  allò  disposat  a  les
Disposicions  Addicionals  6ª  i  8ª  de la  Llei  20/2021, de 28 de desembre,  de mesures  urgents  per  a  la
reducció de la temporalitat en l’ocupació pública.
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8.2. Les persones aspirants que no acreditin un coneixement de català i castellà segons allò disposat a la
base 5ª hauran de realitzar les proves de coneixements de llengües que es detallen a continuació:

a. Prova de coneixements de català.
S’ajustarà a les disposicions del  Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del  coneixement del
català  i  l’aranès  en  els  processos  de  selecció  de  personal  i  de  provisió  de  llocs  de  treball  de  les
administracions públiques de Catalunya.
La prova de llengua catalana es qualificarà com a apte o no apte, essent, per tant, de caràcter eliminatori, i
el fet de no superar-la suposarà l’exclusió del procés selectiu.
Les  persones  aspirants  que  estiguin  en  possessió  del  certificat  acreditatiu  corresponent  o  els  seus
equivalents resten exempts de portar a terme aquesta prova.
b. Prova de coneixements de castellà.
Consistirà en la realització d’una prova en què es comprovarà que les persones aspirants posseeixen un
nivell  adient  de comprensió  i  expressió oral  i  escrita  d’aquesta llengua,  en tot  cas  ajustat  al  contingut
funcional del lloc de treball a desenvolupar.
La prova de llengua castellana es qualificarà com a apte o no apte, essent, per tant, de caràcter eliminatori, i
el fet de no superar-la suposarà l’exclusió del procés selectiu.
Les  persones  aspirants  que  estiguin  en  possessió  del  certificat  acreditatiu  corresponent  o  els  seus
equivalents resten exempts de portar a terme aquesta prova.

8.3. L’acreditació i valoració dels mèrits es realitzarà d’acord amb els següents paràmetres:

a. El  límit  temporal  per  valorar  l’experiència  professional  serà  la  data  de  finalització  del  termini  de
presentació de sol·licituds de participació.
b. Només  es  valoraran  els  mèrits  citats  a  la  fitxa  d’autoavaluació  aportada  durant  el  període  de
presentació  d’instàncies  i  que es  pugui  verificar  amb la  documentació  acreditativa  presentada dins  del
mateix termini.
c. L’experiència professional es computa per mesos complets.
d. Els serveis prestats a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell  s’hauran d’acreditar mitjançant el certificat de
serveis prestats. El certificat no s’haurà d’aportar amb la instància i s’incorporarà d’ofici a la documentació
de cada aspirant, si aquest ho fa constar a la fitxa d’autoavaluació.
e. Els serveis prestats a d’altres Administracions públiques s’acreditaran mitjançant certificat de serveis
prestats amb el model de l’Annex I del Reial Decret 1461/82. No s’acceptaran els acreditats amb algun altre
model de certificat.
f. L’acreditació de la formació es realitzarà mitjançant  fotocòpia  dels  corresponents  títols  o certificats
emesos per les institucions formadores corresponents, que hauran d’incloure la identificació de la persona
titular, les hores de durada o crèdits equivalents, la temàtica, la data d’emissió, la indicació sobre si és un
certificat d’aprofitament o assistència, i l’organisme emissor.
g. Els mèrits obtinguts a l’estranger s’han d’acreditar mitjançant certificats traduïts oficialment a qualsevol
de les dues llengües oficials a Catalunya.

8.4. La puntuació del concurs de mèrits serà d’un màxim de 10 punts, que es distribuiran d’acord amb els
criteris següents:

8.4.1. Experiència professional.

L’experiència professional tindrà una valoració màxima de 6 punts, segons es detalla:

a. L’experiència  en  la  plaça  convocada  o  equivalent,  com a  funcionari  interí,  laboral  temporal,  o  en
adscripcions o assignacions temporals a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i/o a qualsevol ens públic que en
depèn es valorarà amb 0,10 punts per cada mes de serveis prestats.
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b. L’experiència en altres llocs del mateix grup o subgrup de classificació, però no en la realització de
feines anàlogues, com a funcionari interí, laboral temporal, o en adscripcions o assignacions temporals a
l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i/o a qualsevol ens públic que en depèn es valorarà amb 0,0705 punts per
cada mes de serveis prestats.
c. L’experiència en llocs de treball  realitzant  tasques anàlogues a les de la plaça convocada, com a
funcionari interí  o laboral temporal, en altres administracions locals o en organismes o societats que en
depenguin es valorarà amb 0,033 punts per cada mes de serveis prestats.

8.4.1.2. Per a valorar l’experiència professional es seguiran els criteris següents:

a. Es comptabilitzarà com a mes un període ininterromput de 30 dies, independentment de la jornada de
treball, i no es tindran en compte les fraccions inferiors excepte quan s’apliquin els criteris de desempat.
b. En aquells casos de reducció de jornada per guarda legal o cura directa d’un familiar fins al segon grau
de consanguinitat o afinitat, aquests períodes es computaran com a jornada sencera, sempre que quedin
acreditats.

8.4.2. Formació.

Els mèrits acadèmics es valoraran amb un màxim de 4 punts, seguint els criteris següents:

a. Es valoraran tots els cursos i  altres formacions reglades i  no reglades per  0,08 punts per  hora de
formació acreditada.
b. Certificats de cursos i altres formacions reglades i no reglades on s’especifiquin les hores de formació.
c. Es valorarà tenir un nivell de català superior a l’exigit. S’atorgaran 0,25 punts per nivell.
d. Es valorarà tenir l’ACTIC a raó de 0,50 punts per cada nivell.

8.4.3. Altres mèrits.

Es valorarà amb 0,50 punts haver superat un concurs-oposició de la categoria convocada a l’Ajuntament de
la Seu d’Urgell sense haver obtingut plaça en propietat.

Novena. Llista de persones aprovades i presentació de documents

9.1. La puntuació definitiva del procés selectiu serà el resultat de la puntuació obtinguda en la valoració dels
mèrits.

9.2. En cas d’empat, l’ordre de les persones aspirants s’establirà seguint els següents criteris:

1. Segons l’experiència total acreditada:
a. Major experiència a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i a la plaça convocada.
b. Major experiència a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i en altres llocs de treball del mateix grup que el de
la plaça convocada.
c. Major experiència en altres entitats locals i a la plaça convocada.
2. Major  nombre  de  dies  d’experiència  professional  en  la  plaça  convocada  o  equivalent,  prestats  a
l’Ajuntament de la Seu d’Urgell o en qualsevol ens públic integrat d’aquest.
3. La persona aspirant de major edat.

9.3.  Un  cop  finalitzada  la  qualificació  de  les  persones  aspirants  es  publicarà  la  relació  de  persones
aprovades per ordre de puntuació final.
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9.4. L’aspirant que resulti seleccionat haurà de presentar davant de la Secretaria General de l’Ajuntament,
dins del termini de 20 dies naturals des de que es faci pública la proposta d’aspirant a la plaça objecte
d’aquesta convocatòria i abans de ser contractat com a laboral fix, el certificat mèdic acreditatiu de complir
les condicions físiques o psíquiques específiques per a l’exercici de les funcions pròpies del lloc de treball al
que es  fa  referència  així  com original  o  còpia  compulsada  de tots  els  documents  requerits  a  la  base
cinquena d’aquesta convocatòria.

9.5. Si l’aspirant seleccionat no signa el contracte o no aporta la referida documentació durant el termini
previst, es procedirà al nomenament del següent aspirant de la llista de puntuacions finals, respecte el qual
serà aplicable el mateix termini que a l’anterior; i així successivament per ordre de prelació d’acord amb les
puntuacions finals.

Desena. Període de pràctiques

10.1. Formarà part del procés selectiu la superació d’un període de pràctiques amb caràcter eliminatori, que
tindrà la durada prevista en l’Estatut dels Treballadors.

10.2.  A la  finalització  del  període  de  pràctiques  s’emetrà  informe  d’avaluació  per  part  de  la  persona
responsable de fer el seguiment de la persona nomenada. La qualificació d’aquest període serà apte o no
apte. En cas dels aspirants declarats no aptes per resolució motivada de l’Alcaldia amb tràmit d’audiència
previ, perdran en conseqüència tots els drets a ser contractats.

10.3. El període de pràctiques es suprimirà en el cas que la persona aspirant hagi ocupat durant un termini
superior  als  dos  mesos  com  a  període  de  pràctiques  una  plaça  equivalent  a  la  de  l’objecte  de  la
convocatòria i a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.

10.4. Durant el període de pràctiques el personal haurà d’assistir als cursos de formació que l’Ajuntament
pugui organitzar.

10.5. Els aspirants que hagin superat aquest període seran contractats en règim laboral fix. Els que no
l’hagin superat perdran tots els drets a ser contractats.

Onzena. Creació i funcionament de la borsa de treball

11.1. Borsa de treball genèrica tindrà el funcionament que es descriu a continuació:

Les persones aspirants a les vacants convocades i que no obtinguin plaça passaran a formar part d’una
borsa de treball  de caràcter  extraordinari  per  ordre de puntuació.  Aquesta borsa funcionarà dins de la
jerarquia de borses i serà la que prevalgui per sobre del a resta de borses existents.

En cas d’empat entre els aspirants que s’incorporaran a la borsa, l’ordre s’establirà seguint els criteris de
desempat establerts en la base 9.2 de les presents bases.

11.2. Borsa de treball específica:

La finalitat d’aquesta borsa és excepcional, atenent l’esperit de la Llei 20/2021. Així, l’objecte de la borsa és
proveir aquelles places que han estat cobertes inicialment en propietat i respecte de les quals l’aspirant
seleccionat durant el  període de prova o mentre duri el  pla d’estabilització passi  a una situació que no
impliqui reserva de plaça. En aquest cas, l’Ajuntament podrà recórrer a la borsa de laborals fix per tal de
proveir la plaça que es generi com a conseqüència de la plaça que hagi tornat a quedar vacant.
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La borsa de treball creada a partir d’aquest procés selectiu serà vigent fins al dia 31 d’octubre de 2024.

Les persones aspirants que passin a formar part de la borsa de treball podran ser cridades per l’Ajuntament
d’acord amb l’ordre rigorós de qualificació per al seu nomenament d’acord amb allò disposat a l’article 10 del
TREBEP, sempre i quan es trobin disponibles i reuneixin la resta de requisits en la data prevista per a l’inici
de la interinitat, i procedeixi legalment conforme a la normativa vigent del moment.

11.3. La pertinència a la borsa de treball  no implica, per si mateixa, cap mena de dret al nomenament.
Únicament es garanteix que quan l’Ajuntament consideri necessària la cobertura urgent d’una plaça s’apliqui
el procediment establert en aquestes bases.

11.4 L’Ajuntament intentarà comunicar-se un màxim de tres vegades amb la persona aspirant mitjançant
mitjans telemàtics: trucada telefònica, videotrucada, correu electrònic, SMS, etc. Entre cada intent hauran de
passar com a mínim 3 hores.

Si la persona no respongués en un termini màxim de tres dies hàbils, aquesta passaria a ocupar el darrer
lloc de la borsa de treball i l’Ajuntament iniciaria les comunicacions amb el o la següent aspirant de la borsa.
Tots els intents de comunicació per part de l’Ajuntament quedaran registrats a l’expedient pertinent.

11.5. Si la persona cridada respongués a la comunicació iniciada per l’Ajuntament, aquest li atorgaria un
període màxim de dos dies hàbils per manifestar la seva conformitat o renúncia al nomenament.

11.6. La permanència de les persones a aquesta borsa resta supeditada a la disponibilitat per cobrir les
vacants que es presentin. S’exceptuen d’aquest supòsit les renúncies per causa justificada. Es consideren
causes justificades aquelles sobrevingudes i no voluntàries com malalties, part o compliment d’un deure
inexcusable  de  caràcter  públic  o  personal,  entre  d’altres.  Aquestes  situacions  s’hauran  de  justificar
documentalment.

11.7. Les persones que acumulin dues renúncies corresponents a dues ofertes de treball per alguna causa
diferent a les citades anteriorment, o siguin sancionades per la incoació d’un procediment disciplinari, seran
eliminades de la borsa.

11.8. Si el responsable del servei on s’adscrigui la persona integrant de la borsa prèviament nomenada emet
un informe negatiu, relatiu a la manca de capacitat manifestada per un rendiment insuficient que impedeixi
realitzar amb eficàcia les funcions atribuïdes al lloc de treball, en donarà trasllat a Recursos Humans, i
s’articularà  el  procediment  contradictori  corresponent,  el  qual  podrà comportar  l’expulsió  de la  persona
aspirant de la borsa, tot informant, si s’escau, la representació del personal.

Dotzena. Incompatibilitats

12.1. Serà aplicable a les persones proposades el règim d’incompatibilitat al sector públic, en compliment
dels quals en el moment del nomenament, hauran d’aportar una declaració de les activitats que realitza,
sol·licitant la compatibilitat en el seu cas, o exercir l’opció prevista a l’article 337 del Decret 214/90, de 30 de
juliol,  pel  qual  s’aprova el  Reglament  de Personal  al  servei  de les entitats  locals, així  com la resta de
disposicions aplicables.

12.2.  Pel  que  fa  a  la  determinació  i  adscripció  al  lloc  de  treball,  règim d’horari  i  jornada,  la  persona
nomenada s’atindrà als acords i resolucions que adoptin els òrgans corresponents de l’Ajuntament.

Tretzena. Incidències i recursos
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13.1. Contra la convocatòria i les presents bases, que exhaureixen la via administrativa, es podrà interposar
per part de les persones interessades recurs potestatiu de reposició en el termini d’un mes davant el mateix
òrgan que les hagi aprovat, d’acord amb l’article 123 de la Llei  39/2015, d’1 d’octubre, de procediment
administratiu  comú  de  les  administracions  públiques.  En  cas  de  no  interposar  el  recurs  potestatiu  de
reposició es podrà interposar directament recurs contenciós administratiu, segons l’article abans esmentat i
el 45 i següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa,
davant el Jutjat contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la publicació
al Butlletí Oficial de la Província de Lleida.

13.2. Els actes qualificats del tribunal qualificador podran ser recorreguts en alçada davant la presidència de
la corporació o de l’autoritat en qui hagi delegat en el termini d’un mes des que s’hagin publicat.

13.3. Els actes de tràmit del tribunal qualificador no podran ser objecte de recurs, sense perjudici que es
puguin interposar reclamacions quan es tracti d’esmenar possibles errors materials en la confecció de la
llista d’aprovats, errors en la transcripció de publicacions, errors aritmètics en les qualificacions o errors
observables a simple vista. Aquests errors també podran ser corregits d’ofici pel tribunal.

13.4. El Tribunal està facultat per resoldre els dubtes o discrepàncies que sorgeixin referents a aquestes
bases i al desenvolupament del procés selectiu, i per prendre els acords necessaris pel seu bon ordre i
desenvolupament.

13.5. En allò no previst en aquestes bases serà d’aplicació el que disposen la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim
local que va ser aprovat per Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, el Reial Decret Legislatiu 5/2015,
de 30 d’octubre, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, el Text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya que va ser aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril,  el  Reglament  de  personal  al  servei  de  les  entitats  locals  que  va  ser  aprovat  per  decret  de  la
Generalitat  de  Catalunya  214/1990,  de  30  de  juliol,  la  Llei  39/2015,  de  1  d’octubre,  de  procediment
administratiu comú de les Administracions Públiques, i la resta de les disposicions vigents en la matèria.

Catorzena. Clàusula de protecció de dades de caràcter general

14.1. L’Ajuntament de la Seu d’Urgell  tractarà les dades personals de les persones sol·licitants i  de les
persones seleccionades en aquest  procés selectiu,  amb la finalitat  de gestionar  la seva sol·licitud i  les
actuacions objecte d’aquesta convocatòria, i es sotmet a les obligacions previstes en el Reglament europeu
2016/679, de 27 d’abril, General de Protecció de Dades (RGPD) i la seva adaptació a l’ordenament jurídic
espanyol a través de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia
dels drets digitals, i la resta de normativa complementària. En concret es preveu el tractament de dades de
contacte i acadèmics de les persones que participen en l’execució i seguiment dels objectius establerts en
aquestes bases.

14.2. L’Ajuntament de la Seu d’Urgell realitzarà les tasques necessàries perquè s’acompleixin els principis i
deures establerts en la normativa vigent  sobre la matèria, per garantir  que no hi  ha risc per als drets i
llibertats dels sol·licitants i dels seleccionats. Aquestes actuacions han d’incloure especialment la garantia de
transparència, en compliment dels articles 13 i 14 del RGPD, amb la informació detallada per la corporació.

14.3.  Per  a  qualsevol  consulta  o  queixa  relacionades  amb  el  tractament  de  les  dades  personals,  els
sol·licitants  tenen el  dret de contactar  amb el  delegat de protecció de dades a través de la bústia que
l’Ajuntament de la Seu d’Urgell posa a la seva disposició: dpd@aj-laseu.cat
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14.4. Les dades que les persones seleccionades han facilitat, un cop finalitzat el motiu que n’ha originat la
recollida, es conserven seguint les instruccions de gestió documental i d’arxiu de l’Ajuntament. Les dades
que les persones sol·licitants han facilitat es conserven durant un màxim de 3 anys a partir de la presentació
de la sol·licitud.

14.5.  Les persones aspirants  i  les persones seleccionades poden exercir  els  drets d’accés, rectificació,
supressió, limitació, portabilitat o oposició al tractament de les seves dades, en els termes previstos a la
legislació vigent, a través de la seu electrònica de l’Ajuntament.

14.6. Les persones seleccionades tenen l’obligació de respectar la confidencialitat de tota la informació i les
dades de caràcter personal que, per qualsevol mitjà, els arribin com a conseqüència de la seva estada a
l’Ajuntament, i no desvelar-les ni reproduir-les de cap manera a fora de l’Ajuntament. Les dades esmentades
poden referir-se tant a empleats públics, com a usuaris o ciutadans i, en general, a totes aquelles terceres
persones que de forma directa o indirecta es posin en contacte amb l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.

14.7. Les persones seleccionades tenen l’obligació de complir amb les polítiques de seguretat, protecció de
dades i ús dels sistemes d’informació vigents a l’Ajuntament, així com qualsevol instrucció que, en aquest
sentit, se’ls faciliti. A més, han de respectar la confidencialitat de qualsevol fet que hagin observat o que el
personal de l’Ajuntament els hagi fet arribar en relació amb el servei o el personal esmentat.

ANNEX
Fitxa d’autoavaluació de mèrits (l’autobaremació té la consideració de declaració responsable. La falsedat
en les dades d’autobaremació determina l’exclusió del procés i la consideració de no haver-hi participat, a
més de les actuacions legals que derivin de la falsedat en les dades) *

1. Dades personals

Nom i cognoms DNI

2. Dades de la plaça objecte de la convocatòria

Identificació de la plaça

Denominació: Operari de neteja de centres i edificis municipals – jornada reduïda

Grup: E

Naturalesa: Laboral fix

3. Experiència professional

NÚM. DE MESOS
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Mesos  de  servei  o  de  treball  prestat  en  la  plaça  objecte  de  la
convocatòria o equivalent, com a funcionari interí, laboral temporal, o en
adscripcions o assignacions temporals a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell
i/o a qualsevol ens públic que en depèn.

Mesos de servei o de treball prestat en altres llocs de treball en el mateix
grup  o  subgrup  de  classificació,  però  no  en  l’exercici  de  funcions
anàlogues, com a funcionari interí, laboral temporal, o en adscripcions o
assignacions temporals a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i/o a qualsevol
ens públic que en depèn.

Mesos  de  servei  o  de  treball  prestat  en  la  realització  de  tasques
anàlogues a les de la plaça convocada, com a funcionari interí o laboral
temporal,  en  qualsevol  altra  administració  local  o  en  organismes  o
societats que depenguin d’aquesta.

4. Formació

Formació reglada i no reglada
NOM DE L’ACCIÓ FORMATIVA HORES ORGANISME FORMADOR (CAL INDICAR EL

RÈGIM JURÍDIC DE L’ORGANISME)
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Coneixements de català Sí / No

Certificat de nivell superior de català 

Formació ACTIC Sí / No

Nivell 1 – Certificat bàsic ACTIC

Nivell 2 – Certificat mitjà ACTIC

Nivell 3 – Certificat avançat ACTIC

5. Altres mèrits

Sí / No

Ha superat un procés selectiu de concurs-oposició per a l’accés a una
plaça de la categoria de la plaça objecte de al convocatòria sense haver
obtingut plaça en propietat?

Bases reguladores del procés selectiu d’una plaça de tècnic de cultura, mitjançant el sistema de concurs,
corresponents a l’oferta pública d’estabilització de l’ocupació temporal de l’ajuntament de la Seu d’Urgell.

Primera. Objecte i justificació

L’objecte  d’aquestes  bases  és  regular  la  selecció,  mitjançant  convocatòria pública i  amb el  sistema de
concurs de mèrits, d’una plaça de Tècnic de Cultura, classificada a la plantilla de personal de l’Ajuntament
de La Seu d’Urgell a l’escala d’Administració Especial, subescala Serveis Especials, subgrup A1, en règim
funcionarial.

Aquestes places es troben subjectes al procés excepcional d’estabilització regulat per la Llei 20/2021, de 28
de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat i resten regides per les presents
bases, corresponents a l’oferta d’estabilització de l’ocupació temporal de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell,
aprovades  per  l’Alcaldia  núm.  368/2022  en  data  24.05.2022,  publicades  al  BOP  de  Lleida  en  data
30.05.2022 i al DOGC en data 27.05.2022.

Segona. Normativa aplicable

L’Acord de condicions generals que regeix aquesta convocatòria va ser aprovat per la Junta de Govern
Local del dia 07.11.2022 i publicat al BOP el dia 15.11.2022

Aquesta convocatòria es regeix per allò disposat a la normativa vigent en matèria de Funció Pública. En
concret, al Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de l’Estatut bàsic
de l’empleat públic, al Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei
de les entitats locals, al 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, a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local
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i al Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del coneixement del català i l’aranès en els processos
de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya.

Tercera. Principis rectors

L’Ajuntament  de La Seu d’Urgell  garanteix que tots  els  processos  de selecció es regiran pels  principis
constitucionals d’igualtat, mèrit i capacitat, així com els de:

a) Publicitat i convocatòria de les bases.
b) Transparència.
c) Imparcialitat i professionalitat dels membres del tribunal.
d) Independència i discrecionalitat tècnica en l’actuació del tribunal.
e) Adequació entre el contingut dels processos selectius i les funcions o tasques a desenvolupar.
f) Agilitat, sense perjudici de l’objectivitat, en els processos de selecció.

Quarta. Característiques de la plaça

Les característiques de la plaça objecte de la convocatòria són les següents:

 Nombre de places: 1.
 Codi convocatòries: S.500.00
 Règim: funcionari de carrera.
 Denominació: Tècnic de cultura
 Escala: Administració Especial.
 Subescala: Serveis Especials.
 Grup: A1.
 Jornada: completa.
 Funcions generals:
- Executar el programa cultural de la ciutat, tant el propi de l’Àrea com altres on coopera amb altres
Àrees.
- Coordinar els equipaments públics de cultura i coordinar la logística necessària per desenvolupar els
programes i activitats de les entitats de la ciutat.
- Elaborar la proposta del pressupost de Cultura. Execució i avaluació del mateix.
- Coordinar el pla de comunicació de l’Àrea.
- Supervisar els processos o projectes tècnics i administratius de l’àmbit competencial.
- Coordinar l’atenció i informació al públic i a les associacions sobre qüestions relacionades amb el món
cultural i festiu.
- Confeccionar i dissenyar la programació cultural estable en arts escèniques, musicals i en arts visuals.
- Sol·licitar i gestionar els ajuts i subvencions oferts per administracions supra locals.
- Gestionar les subvencions que l’Ajuntament atorga a entitats i  iniciatives per al foment de l’activitat
cultural a la ciutat.
- Desenvolupar i gestionar l’accés a l’expressió artística i cultural per part del ciutadà.
- Coordinar la Biblioteca.
- Coordinar  el  desenvolupament  de  festivals  i  iniciatives  externes  amb  participació  o  patrocini  de
l’Ajuntament.
- Representar i participar a la xarxa territorial (provincial i nacional) de cultura.
- 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

- I, en general qualsevol altra funció de caràcter similar que li sigui atribuïda
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Les funcions  no són determinants  i  excloents,  per  la qual  cosa es  considera qualsevol  altra funció de
caràcter similar que li sigui atribuïda.

Cinquena. Requisits dels aspirants

Per poder prendre part en el procés les persones aspirants hauran de complir, en la data de finalització del
termini  de  presentació  de  sol·licituds,  i  durant  el  desenvolupament  del  procés  selectiu,  els  següents
requisits:

a) Tenir la nacionalitat espanyola o trobar-se en algun dels supòsits previstos a l’article 57 del TREBEP.
Independentment de la seva nacionalitat, també podran ser admesos en aquesta convocatòria els cònjuges
dels espanyols i espanyoles i dels nacionals d’altres estats membres si no estan separats de dret. Així com
els i les descendents dels i de les cònjuges dels espanyols i espanyoles i dels nacionals d’altres estats
membres de la Unió Europea, sempre que els cònjuges no estiguin separats de dret, si són menors de 21
anys o dependents.
Les  persones  aspirants  amb  nacionalitat  diferent  a  l’espanyola  hauran  de  demostrar  els  coneixements
suficients de castellà i català i es podrà exigir la superació de proves amb aquesta finalitat.
b) Tenir la capacitat funcional per al desenvolupament de les funcions corresponents.
c) Haver complert els 16 anys i no excedir l’edat màxima de jubilació o la que s’estableixi a les bases
específiques de la convocatòria, si fos el cas, d’acord amb la normativa específica d’aplicació.
d) No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de les Administracions Públiques o
òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats Autònomes, ni trobar-se en situació d’inhabilitació
absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial o per exercir funcions similars a
les que es desenvolupaven.
En el  cas de pertànyer a un altre estat, no trobar-se inhabilitats o en situació equivalent ni  haver estat
sotmesos a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu estat i en els mateixos termes, l’accés
a l’ocupació pública.
e) Estar en possessió de la titulació de Grau universitari de la branca d’art i humanitats.
En  el  cas  de  titulacions  expedides  a  l’estranger,  cal  aportar  l’homologació  corresponent  del  Ministeri
d’Educació, Cultura i Esports.
Si el títol procedeix d’un estat membre de la Unió Europea, s’ha de presentar el certificat acreditatiu del
reconeixement o d l’homologació del títol equivalent, de conformitat amb la Directiva 89/48/CEE, de 21 de
desembre de 1988, el Reial Decret 1837/2008 i altres normes de transposició i desplegament.
f) No tenir la condició de personal funcionari de carrera en el mateix cos, escala o especialitat, en la
mateixa escala, subescala, classe o categoria de l’administració a que s’opta.
g) Acreditar  coneixements  de  català  equivalents  al  nivell  C1  del  marc  europeu  comú  de  referència
(MECR) segons estableix el Decret 161/2002, d’11 de juny.
Els aspirants que no acreditin estar en possessió del certificat de coneixements de llengua catalana del
nivell de suficiència de català C1 de la Secretaria de Política Lingüística o equivalent hauran de realitzar una
prova de coneixements amb contingut anàleg.
Sempre que sigui possible, la prova la farà una persona tècnica del Consorci de Normalització Lingüística.
Aquesta persona assistirà al tribunal amb veu i sense vot. Aquesta té caràcter obligatori i eliminatori i es
qualificarà d’apte o no apte. Les persones aspirants que no superin la prova de català quedaran exclosos de
la convocatòria.
Quedaran exemptes de fer la prova aquelles persones candidates que, en algun procés de selecció per a
l’accés a la condició de personal funcionari o laboral, en qualsevol Administració o entitat del sector públic
institucional, ja hagin superat una prova de coneixements de català de nivell equivalent o superior.
h) Acreditar coneixements superiors de castellà tant en l’expressió oral com en l’escrita.
Les  persones  aspirants  admeses  en  el  procés  selectiu  que  no  tinguin  la  nacionalitat  espanyola  han
d’acreditar uns coneixements superiors de la llengua castellana.
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L’aspirant que no pugui acreditar documentalment que posseeix el nivell requerit s’haurà de sotmetre a les
proves de coneixements de castellà previstes a les presents bases. Quedaran exemptes de la realització de
l’exercici de llengua castellana les persones aspirants que n’acreditin el coneixement superior mitjançant
alguna de les tres opcions següents:
- Haver cursat la primària, la secundaria i el batxillerat, si s’escau, a Espanya.
- Diploma d’espanyol  d’acord amb el  RDL 1137/2002, de 31 d’octubre,  o equivalent,  o certificat  que
acrediti haver superat totes les proves requerides per a l’obtenció del mateix.
- Certificat d’aptitud en espanyol per a persones estrangeres expedit per escoles oficials d’idiomes.
i) No patir cap malaltia ni cap limitació física o psíquica que impedeixi el desenvolupament normal de les
funcions corresponents a la plaça convocada.

Sisena. Presentació de sol·licituds i llista d’admesos i exclosos

6.1. Les persones interessades en prendre part en el procediment hauran de presentar una instància en la
qual hauran de fer constar que coneixen i accepten aquestes bases i reconeixen totes i cadascuna de les
condicions exigides.

Les  instàncies  hauran  de  presentar-se  per  la  seu  electrònica  de  l’Ajuntament  de  la  Seu  d’Urgell
(www.laseu.cat) i es podran presentar únicament de forma telemàtica a la seu electrònica de l’Ajuntament.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals, per aquesta convocatòria els terminis seran
del dia 1.04.2023 al 20.04.2023, ambdós inclosos. L’Ajuntament no acceptarà instàncies presentades abans
de la data d’inici ni després de la data final.

Les bases i la convocatòria es publicaran íntegrament en el BOP i DOGC. Els restants i successius anuncis
d’aquesta convocatòria es faran públics únicament en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.

6.2. A la instància s’adjuntarà:

a. Fotocòpia  del  Document  Nacional  d’Identitat  o  del  document  equivalent  dels  altres  països,  o  el
consentiment de la persona aspirant per tal que l’Ajuntament pugui comprovar que les dades que la persona
manifesta s’ajusten a la realitat.
b. Fotocòpia de la titulació d’accés requerida.
c. Currículum vitae en el qual s’incloguin les dades personals i de contacte.
d. Fotocòpia del document acreditatiu dels coneixements de nivell de català.
e. Fotocòpia del document acreditatiu dels coneixements de nivell de castellà.
f. Llistat ordenat de mèrits a tenir en compte a la fase de concurs, així com altres mèrits i circumstàncies
al·legades que hagin de ser valorades.
g. Fotocòpia dels certificats i títols acreditatius dels mèrits al·legats, tant personals com professionals.
h. Declaració responsable de complir totes i cadascuna de les condicions exigides en les bases d’aquesta
convocatòria,  sempre  referides  a  la  data  en  què  expira  el  termini  assenyalat  per  a  la  presentació
d’instàncies.

6.3. Tota la documentació haurà de ser presentada de forma telemàtica. L’Ajuntament podrà requerir la
documentació original en cas de dubte per tal de garantir-ne la veracitat. En cas que es detecti falsedat en el
document la persona quedarà automàticament suspesa del procés.

6.4. Es computaran com a situacions assimilades al servei actiu, als efectes del còmput de serveis prestats,
els següents:
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a. Les persones que hagin gaudit d’una excedència per cura de familiars d’acord amb l’article 89.4 del
TREBEP.
b. Les persones que hagin gaudit d’una excedència per raó de violència de gènere d’acord amb l’article
89.5 del TREBEP.
c. Les persones declarades en serveis especials d’acord amb l’article 87 del TREBEP.
d. El personal laboral declarat en excedència forçosa d’acord amb l’article 46.1 del TRET.

6.5. Amb la presentació de la sol·licitud, les persones aspirants:

a. Donen el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per
prendre part en aquesta convocatòria i per a la tramitació del procés selectiu, que seran incorporades al
fitxer de Recursos Humans, d’acord amb la normativa vigent.
b. Donen  el  seu  consentiment  a  rebre  per  via  electrònica  les  comunicacions  que  puguin  derivar-se
d’aquest procés.

6.6. Els aspirants, en el moment de la presentació de la instància per participar en el procés selectiu, hauran
de presentar en format digital, la fitxa d’autoavaluació amb els mèrits aportats així com la documentació
acreditativa corresponent. Només s’han de fer constar els mèrits obtinguts fins a l’últim dia del període de
presentació d’instàncies.

6.7. El currículum vitae i la vida laboral no substitueixen les funcions de la fitxa d’autoavaluació aportada a
l’Annex de les presents bases.

6.8.  Els  certificats  o  titulacions  hauran  d’acreditar  que  s’han  obtingut  com  a  molt  tard  en  la  data  de
presentació de sol·licituds.

6.9.  Les  persones  en  situació  de  discapacitat  seran  admeses  al  procés  de  selecció  sense  necessitat
d’acreditar  les  seves  condicions  psíquiques,  físiques  i  sensorials  abans  del  seu  començament,  sens
perjudici  que,  superat  el  procés  selectiu,  en  presentar  la  documentació  per  ser  nomenades,  hauran
d’acreditar, igual que la resta d’aspirants, la seva capacitat per desenvolupar les funcions i tasques dels llocs
que es convoquen.

Els aspirants amb discapacitat podran demanar en la sol·licitud de participació, l’adaptació o l’adequació de
temps i mitjans materials per a la realització de les proves i dels exercicis previstos en la convocatòria i el
motiu d’aquestes. Als efectes d’aquestes adaptacions es considerarà el que estableix l’article 7 del Decret
66/1999, de 9 de març, sobre l’accés a la funció pública de les persones amb discapacitat i dels equips de
valoració multiprofessional.

Els  aspirants  en  situació  de  discapacitat  que  sol·licitin  adaptacions,  hauran  de  presentar  un  dictamen
vinculant expedit per l’equip multiprofessional competent que determinarà, si fos el cas, l’adaptació del lloc o
llocs de treball sempre que aquesta no impliqui una modificació exorbitant en el context de l’organització o
sigui incompatible amb el desenvolupament de les funcions i tasques del lloc o llocs que es convoca.

6.10. Un cop finalitzat el termini de presentació d’instàncies la Junta de Govern Local aprovarà, la llista
provisional de les persones aspirants admeses i excloses al procés selectiu, amb expressió de la causa
d’exclusió.  En  la  mateixa  resolució  s’indicarà  la  composició  del  tribunal  i  el  lloc,  la  data  i  l’hora  del
començament de les proves de coneixement d’idiomes, si s’escau.

6.11. Aquesta llista provisional es publicarà a l’e-tauler de l’Ajuntament. Malgrat això, en aplicació del que
preveu el segon paràgraf de l’art. 78 del Reglament del personal al servei de les entitats locals, es podrà
substituir aquesta publicació per una notificació a tots els interessats.

Administració Local 563



  Número 245

Butlletí Oficial de la Província de Lleida Divendres, 23 de desembre de 2022

6.12. Un cop publicada la llista provisional es concedirà un termini de 5 dies hàbils per a la presentació
d’esmenes i reclamacions, per esmenar el defecte o adjuntar el document que sigui preceptiu. Si en aquest
termini no hi hagués reclamacions, al·legacions o esmenes la llista passaria a ser definitiva i es publicarà a
l’e-tauler de l’Ajuntament.

Setena. Tribunal qualificador

7.1. El tribunal qualificador s’ajustarà al que disposa l’article 60 del TREBEP i al Reglament de Personal al
servei de les entitats locals, aprovats pel Decret 214/1990. La seva composició serà estricament tècnica,
ajustada als principis d’imparcialitat i professionalitat, seguint en la mesura del possible els criteris de paritat
entre dones i homes.

7.2. El tribunal qualificador estarà constituït de la següent manera:

- President: un funcionari de carrera i/o personal laboral fix, personal de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.
- Dos vocals tècnics: funcionaris de carrera i/o personal laboral fix que podran ser o no personal del
mateix Ajuntament i que compliran en tot moment amb els requisits de professionalitat i imparcialitat.
- Secretari: un funcionari o personal laboral fix de l’Ajuntament, amb veu però sense vot.

Un dels vocals i el seu suplent ho serà a proposta de l’EAPC.

7.3. El tribunal no podrà constituir-se sense l’assistència d’almenys tres membres amb veu i vot, titulars o
suplents, ni podrà actuar sense la presència, com a mínim, del President i del Secretari. El Tribunal podrà
optar per reunir-se telemàticament sempre que es compleixin els requisits indicats a la base setena.

7.4.  El  tribunal pot  disposar la incorporació a les seves tasques d’assessors especialistes, els quals es
limitaran a l’exercici de les seves especialitats tècniques en base a les quals col·laboraran exclusivament
amb el tribunal. La seva funció se circumscriu a l’assessorament tècnic especialitzat, actuant amb veu però
sense vot. Els assessors hauran de guardar sigil i confidencialitat sobre les dades i assumptes sobre els
quals tinguin coneixement a conseqüència de la seva tasca assessora al tribunal.

7.5. L’abstenció i recusació dels i de les membres del tribunal s’ha d’ajustar al que preveuen els articles 23 i
24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

7.6.  El  tribunal  està  facultat  per  resoldre  els  dubtes  o  les  discrepàncies  que  s’originin  durant  el
desenvolupament del procés de selecció.

7.7. En cas d’empat, el vot del President serà de qualitat.

7.8.  El  tribunal  ordenarà  a  les  persones  aspirants  d’acord  amb  la  puntuació  declarada  en  la  fitxa
d’autoavaluació.

7.9. Una vegada es disposi d’aquest llistat ordenat, el tribunal comprovarà les puntuacions de les persones
aspirants.  La  comprovació  es  realitzarà  respecte  dels  documents  aportats  i  esmentats  a  la  fitxa
d’autoavaluació i/o les dades aportades pel  Servei  de Recursos Humans de l’Ajuntament  respecte dels
serveis prestats en aquesta administració. En cas d’empat es verificarà la informació per poder desfer-los en
funció dels criteris fixats a la base 9.2 de les presents bases.

7.10. El tribunal podrà exigir que els aspirants mostrin els documents originals. En aquest cas, els aspirants
hauran d’aportar-los a l’Ajuntament  en el  termini  màxim de 5 dies des del  requeriment  que es  faci  als
aspirants.
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7.11. El tribunal podrà decidir no comprovar la puntuació dels aspirants que, segons la puntuació que han fet
constar a la fitxa d’autoavaluació, no tenen opcions de poder ser seleccionats.

7.12. Una vegada realitzada la comprovació, el tribunal fixarà la llista provisional de puntuacions, ordenant
de major a menor les sol·licituds i indicant el resultat d’aplicar els criteris de desempat, quan hagi estat
necessari. En aquest llistat, les persones aspirants amb puntuació idèntica sortiran al mateix lloc.

7.13. El llistat es publicarà a l’e-Tauler de la seu electrònica de l’Ajuntament i no es farà cap notificació
personal als aspirants.

7.14. Les persones aspirants podran formular al·legacions en un termini de 5 dies hàbils a comptar des del
dia següent a la data de publicació de la llista i aportar els documents justificatius dels mèrits que s’hagin fet
constar  a la fitxa d’autoavaluació.  No podran incloure nous mèrits que no s’hagin fet  constar  a la fitxa
d’autoavaluació.

7.15.  El  tribunal  analitzarà  les  al·legacions,  les  resoldrà  justificadament,  fixarà  el  llistat  definitiu  de
puntuacions i farà la proposta de nomenament o contractació a l’òrgan competent. L’acta es publicarà a
l’e-Tauler de la seu electrònica de l’Ajuntament.

Vuitena. Procés selectiu

8.1. La forma de selecció serà la de concurs de mèrits, que es regirà segons els criteris generals establerts
a  l’acord  sobre  els  processos  d’estabilització  de  l’Ajuntament  de  la  Seu  d’Urgell  i  allò  disposat  a  les
Disposicions  Addicionals  6ª  i  8ª  de la  Llei  20/2021, de 28 de desembre,  de mesures  urgents  per  a  la
reducció de la temporalitat en l’ocupació pública.

8.2. Les persones aspirants que no acreditin un coneixement de català i castellà segons allò disposat a la
base 5ª hauran de realitzar les proves de coneixements de llengües que es detallen a continuació:

a. Prova de coneixements de català.
S’ajustarà a les disposicions del  Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del  coneixement del
català  i  l’aranès  en  els  processos  de  selecció  de  personal  i  de  provisió  de  llocs  de  treball  de  les
administracions públiques de Catalunya.
La prova de llengua catalana es qualificarà com a apte o no apte, essent, per tant, de caràcter eliminatori, i
el fet de no superar-la suposarà l’exclusió del procés selectiu.
Les  persones  aspirants  que  estiguin  en  possessió  del  certificat  acreditatiu  corresponent  o  els  seus
equivalents resten exempts de portar a terme aquesta prova.
b. Prova de coneixements de castellà.
Consistirà en la realització d’una prova en què es comprovarà que les persones aspirants posseeixen un
nivell  adient  de comprensió  i  expressió oral  i  escrita  d’aquesta llengua,  en tot  cas  ajustat  al  contingut
funcional del lloc de treball a desenvolupar.
La prova de llengua castellana es qualificarà com a apte o no apte, essent, per tant, de caràcter eliminatori, i
el fet de no superar-la suposarà l’exclusió del procés selectiu.
Les  persones  aspirants  que  estiguin  en  possessió  del  certificat  acreditatiu  corresponent  o  els  seus
equivalents resten exempts de portar a terme aquesta prova.

8.3. L’acreditació i valoració dels mèrits es realitzarà d’acord amb els següents paràmetres:

a. El  límit  temporal  per  valorar  l’experiència  professional  serà  la  data  de  finalització  del  termini  de
presentació de sol·licituds de participació.
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b. Només  es  valoraran  els  mèrits  citats  a  la  fitxa  d’autoavaluació  aportada  durant  el  període  de
presentació  d’instàncies  i  que es  pugui  verificar  amb la  documentació  acreditativa  presentada dins  del
mateix termini.
c. L’experiència professional es computa per mesos complets.
d. Els serveis prestats a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell  s’hauran d’acreditar mitjançant el certificat de
serveis prestats. El certificat no s’haurà d’aportar amb la instància i s’incorporarà d’ofici a la documentació
de cada aspirant, si aquest ho fa constar a la fitxa d’autoavaluació.
e. Els serveis prestats a d’altres Administracions públiques s’acreditaran mitjançant certificat de serveis
prestats amb el model de l’Annex I del Reial Decret 1461/82. No s’acceptaran els acreditats amb algun altre
model de certificat.
f. L’acreditació de la formació es realitzarà mitjançant  fotocòpia  dels  corresponents  títols  o certificats
emesos per les institucions formadores corresponents, que hauran d’incloure la identificació de la persona
titular, les hores de durada o crèdits equivalents, la temàtica, la data d’emissió, la indicació sobre si és un
certificat d’aprofitament o assistència, i l’organisme emissor.
g. Els mèrits obtinguts a l’estranger s’han d’acreditar mitjançant certificats traduïts oficialment a qualsevol
de les dues llengües oficials a Catalunya.

8.4. La puntuació del concurs de mèrits serà d’un màxim de 10 punts, que es distribuiran d’acord amb els
criteris següents:

8.4.1. Experiència professional.

L’experiència professional tindrà una valoració màxima de 6 punts, segons es detalla:

a. L’experiència  en  la  plaça  convocada  o  equivalent,  com a  funcionari  interí,  laboral  temporal,  o  en
adscripcions o assignacions temporals a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i/o a qualsevol ens públic que en
depèn es valorarà amb 0,10 punts per cada mes de serveis prestats.
b. L’experiència en altres llocs del mateix grup o subgrup de classificació, però no en la realització de
feines anàlogues, com a funcionari interí, laboral temporal, o en adscripcions o assignacions temporals a
l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i/o a qualsevol ens públic que en depèn es valorarà amb 0,0705 punts per
cada mes de serveis prestats.
c. L’experiència en llocs de treball  realitzant  tasques anàlogues a les de la plaça convocada, com a
funcionari interí  o laboral temporal, en altres administracions locals o en organismes o societats que en
depenguin es valorarà amb 0,033 punts per cada mes de serveis prestats.

8.4.1.2. Per a valorar l’experiència professional es seguiran els criteris següents:

a. Es comptabilitzarà com a mes un període ininterromput de 30 dies, independentment de la jornada de
treball, i no es tindran en compte les fraccions inferiors excepte quan s’apliquin els criteris de desempat.
b. En aquells casos de reducció de jornada per guarda legal o cura directa d’un familiar fins al segon grau
de consanguinitat o afinitat, aquests períodes es computaran com a jornada sencera, sempre que quedin
acreditats.

8.4.2. Formació.

Els mèrits acadèmics es valoraran amb un màxim de 4 punts, seguint els criteris següents:

a. Titulacions.  Es  valorarà  la  formació  reglada  (altres  graus  universitaris,  llicenciatures,  diplomatures,
màsters, postgraus) que tinguin relació directa amb el lloc de treball a ocupar, diferents de la titulació que
dona accés a la plaça convocada. Les puntuacions seran les següents:
o 0,75 punts per grau o equivalent
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o 0,50 punts per màster o doctorat
o 0,40 punts per postgrau

No es valoraran postgraus que siguin primera part d’un mestratge si el mestratge s’ha valorat.

b. Es valoraran amb 0,08 punts per hora de formació acreditada:
i. Formacions relacionades amb el lloc de treball a ocupar.
ii. Formacions transversals, com per exemple en igualtat, organització o treball en equip, entre d’altres.
iii. Cursos relacionats amb el lloc de treball i les tasques a desenvolupar, sempre que siguin expedits per
l’administració  pública i/o empreses  privades,  i  sempre que aquests  cursos  hagin  estat  contractats  per
l’Ajuntament de la Seu d’Urgell o una altra administració.
No es valoraran els certificats on no s’especifiquin les hores de formació.
c. Nivell de català superior a l’exigit: s’atorgaran 0,25 punts per nivell.
d. Formació ACTIC: s’atorgaran 0,50 punts per nivell.

8.4.3. Altres mèrits.

Es valorarà amb 0,50 punts haver superat un concurs-oposició de la categoria convocada a l’Ajuntament de
la Seu d’Urgell sense haver obtingut plaça en propietat.

Novena. Llista de persones aprovades i presentació de documents

9.1. La puntuació definitiva del procés selectiu serà el resultat de la puntuació obtinguda en la valoració dels
mèrits.

9.2. En cas d’empat, l’ordre de les persones aspirants s’establirà seguint els següents criteris:

1. Segons l’experiència total acreditada:
a. Major experiència a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i a la plaça convocada.
b. Major experiència a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i en altres llocs de treball del mateix grup que el de
la plaça convocada.
c. Major experiència en altres entitats locals i a la plaça convocada.
2. Major  nombre  de  dies  d’experiència  professional  en  la  plaça  convocada  o  equivalent,  prestats  a
l’Ajuntament de la Seu d’Urgell o en qualsevol ens públic integrat d’aquest.
3. La persona aspirant de major edat.

9.3.  Un  cop  finalitzada  la  qualificació  de  les  persones  aspirants  es  publicarà  la  relació  de  persones
aprovades per ordre de puntuació final.

9.4. L’aspirant que resulti seleccionat haurà de presentar davant de la Secretaria General de l’Ajuntament,
dins del termini de 20 dies naturals des de que es faci pública la proposta d’aspirant a la plaça objecte
d’aquesta  convocatòria  i  abans  del  seu  nomenament  com  a  funcionari  de  carrera,  el  certificat  mèdic
acreditatiu de complir  les condicions  físiques  o psíquiques  específiques  per  a l’exercici  de les funcions
pròpies del lloc de treball al que es fa referència així com original o còpia compulsada de tots els documents
requerits a la base cinquena d’aquesta convocatòria.

9.5.  Si  l’aspirant  seleccionat  no pren possessió o no aporta  la  referida documentació durant  el  termini
previst, es procedirà al nomenament del següent aspirant de la llista de puntuacions finals, respecte el qual
serà aplicable el mateix termini que a l’anterior; i així successivament per ordre de prelació d’acord amb les
puntuacions finals.
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Desena. Període de pràctiques

10.1. Formarà part del procés selectiu la superació d’un període de pràctiques amb caràcter eliminatori, que
tindrà una durada de tres mesos.

10.2.  A la  finalització  del  període  de  pràctiques  s’emetrà  informe  d’avaluació  per  part  de  la  persona
responsable de fer el seguiment de la persona nomenada. La qualificació d’aquest període serà apte o no
apte. En cas dels aspirants declarats no aptes per resolució motivada de l’Alcaldia amb tràmit d’audiència
previ, perdran en conseqüència tots els drets al nomenament.

10.3. El període de pràctiques es suprimirà en el cas que la persona aspirant hagi ocupat durant un termini
superior  als  tres  mesos  com  a  període  de  pràctiques  una  plaça  equivalent  a  la  de  l’objecte  de  la
convocatòria i a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.

10.4. Durant el període de pràctiques el personal haurà d’assistir als cursos de formació que l’Ajuntament
pugui organitzar.

10.5. Els aspirants que hagin superat aquest període seran nomenats funcionaris de carrera. Els que no
l’hagin superat perdran tots els drets al nomenament.

Onzena. Creació i funcionament de la borsa de treball

11.1. Borsa de treball genèrica tindrà el funcionament que es descriu a continuació:

Les persones aspirants a les vacants convocades i que no obtinguin plaça passaran a formar part d’una
borsa de treball  de caràcter  extraordinari  per  ordre de puntuació.  Aquesta borsa funcionarà dins de la
jerarquia de borses i serà la que prevalgui per sobre del a resta de borses existents.

En cas d’empat entre els aspirants que s’incorporaran a la borsa, l’ordre s’establirà seguint els criteris de
desempat establerts en la base 9.2 de les presents bases.

11.2. Borsa de treball específica:

La finalitat d’aquesta borsa és excepcional, atenent l’esperit de la Llei 20/2021. Així, l’objecte de la borsa és
proveir aquelles places que han estat cobertes inicialment en propietat i respecte de les quals l’aspirant
seleccionat durant el  període de prova o mentre duri el  pla d’estabilització passi  a una situació que no
impliqui reserva de plaça. En aquest cas, l’Ajuntament podrà recórrer a la borsa de funcionaris de carrera
per tal de proveir la plaça que es generi com a conseqüència de la plaça que hagi tornat a quedar vacant.

La borsa de treball creada a partir d’aquest procés selectiu serà vigent fins al dia 31 d’octubre de 2024.

Les persones aspirants que passin a formar part de la borsa de treball podran ser cridades per l’Ajuntament
d’acord amb l’ordre rigorós de qualificació per al seu nomenament d’acord amb allò disposat a l’article 10 del
TREBEP, sempre i quan es trobin disponibles i reuneixin la resta de requisits en la data prevista per a l’inici
de la interinitat, i procedeixi legalment conforme a la normativa vigent del moment.

11.3. La pertinència a la borsa de treball  no implica, per si mateixa, cap mena de dret al nomenament.
Únicament es garanteix que quan l’Ajuntament consideri necessària la cobertura urgent d’una plaça s’apliqui
el procediment establert en aquestes bases.
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11.4 L’Ajuntament intentarà comunicar-se un màxim de tres vegades amb la persona aspirant mitjançant
mitjans telemàtics: trucada telefònica, videotrucada, correu electrònic, SMS, etc. Entre cada intent hauran de
passar com a mínim 3 hores.

Si la persona no respongués en un termini màxim de tres dies hàbils, aquesta passaria a ocupar el darrer
lloc de la borsa de treball i l’Ajuntament iniciaria les comunicacions amb el o la següent aspirant de la borsa.
Tots els intents de comunicació per part de l’Ajuntament quedaran registrats a l’expedient pertinent.

11.5. Si la persona cridada respongués a la comunicació iniciada per l’Ajuntament, aquest li atorgaria un
període màxim de dos dies hàbils per manifestar la seva conformitat o renúncia al nomenament.

11.6. La permanència de les persones a aquesta borsa resta supeditada a la disponibilitat per cobrir les
vacants que es presentin. S’exceptuen d’aquest supòsit les renúncies per causa justificada. Es consideren
causes justificades aquelles sobrevingudes i no voluntàries com malalties, part o compliment d’un deure
inexcusable  de  caràcter  públic  o  personal,  entre  d’altres.  Aquestes  situacions  s’hauran  de  justificar
documentalment.

11.7. Les persones que acumulin dues renúncies corresponents a dues ofertes de treball per alguna causa
diferent a les citades anteriorment, o siguin sancionades per la incoació d’un procediment disciplinari, seran
eliminades de la borsa.

11.8. Si el responsable del servei on s’adscrigui la persona integrant de la borsa prèviament nomenada emet
un informe negatiu, relatiu a la manca de capacitat manifestada per un rendiment insuficient que impedeixi
realitzar amb eficàcia les funcions atribuïdes al lloc de treball, en donarà trasllat a Recursos Humans, i
s’articularà  el  procediment  contradictori  corresponent,  el  qual  podrà comportar  l’expulsió  de la  persona
aspirant de la borsa, tot informant, si s’escau, la representació del personal.

Dotzena. Incompatibilitats

12.1. Serà aplicable a les persones proposades el règim d’incompatibilitat al sector públic, en compliment
dels quals en el moment del nomenament, hauran d’aportar una declaració de les activitats que realitza,
sol·licitant la compatibilitat en el seu cas, o exercir l’opció prevista a l’article 337 del Decret 214/90, de 30 de
juliol,  pel  qual  s’aprova el  Reglament  de Personal  al  servei  de les entitats  locals, així  com la resta de
disposicions aplicables.

12.2.  Pel  que  fa  a  la  determinació  i  adscripció  al  lloc  de  treball,  règim d’horari  i  jornada,  la  persona
nomenada s’atindrà als acords i resolucions que adoptin els òrgans corresponents de l’Ajuntament.

Tretzena. Incidències i recursos

13.1. Contra la convocatòria i les presents bases, que exhaureixen la via administrativa, es podrà interposar
per part de les persones interessades recurs potestatiu de reposició en el termini d’un mes davant el mateix
òrgan que les hagi aprovat, d’acord amb l’article 123 de la Llei  39/2015, d’1 d’octubre, de procediment
administratiu  comú  de  les  administracions  públiques.  En  cas  de  no  interposar  el  recurs  potestatiu  de
reposició es podrà interposar directament recurs contenciós administratiu, segons l’article abans esmentat i
el 45 i següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa,
davant el Jutjat contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la publicació
al Butlletí Oficial de la Província de Lleida.

13.2. Els actes qualificats del tribunal qualificador podran ser recorreguts en alçada davant la presidència de
la corporació o de l’autoritat en qui hagi delegat en el termini d’un mes des que s’hagin publicat.
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13.3. Els actes de tràmit del tribunal qualificador no podran ser objecte de recurs, sense perjudici que es
puguin interposar reclamacions quan es tracti d’esmenar possibles errors materials en la confecció de la
llista d’aprovats, errors en la transcripció de publicacions, errors aritmètics en les qualificacions o errors
observables a simple vista. Aquests errors també podran ser corregits d’ofici pel tribunal.

13.4. El Tribunal està facultat per resoldre els dubtes o discrepàncies que sorgeixin referents a aquestes
bases i al desenvolupament del procés selectiu, i per prendre els acords necessaris pel seu bon ordre i
desenvolupament.

13.5. En allò no previst en aquestes bases serà d’aplicació el que disposen la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim
local que va ser aprovat per Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, el Reial Decret Legislatiu 5/2015,
de 30 d’octubre, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, el Text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya que va ser aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril,  el  Reglament  de  personal  al  servei  de  les  entitats  locals  que  va  ser  aprovat  per  decret  de  la
Generalitat  de  Catalunya  214/1990,  de  30  de  juliol,  la  Llei  39/2015,  de  1  d’octubre,  de  procediment
administratiu comú de les Administracions Públiques, i la resta de les disposicions vigents en la matèria.

Catorzena. Clàusula de protecció de dades de caràcter general

14.1. L’Ajuntament de la Seu d’Urgell  tractarà les dades personals de les persones sol·licitants i  de les
persones seleccionades en aquest  procés selectiu,  amb la finalitat  de gestionar  la seva sol·licitud i  les
actuacions objecte d’aquesta convocatòria, i es sotmet a les obligacions previstes en el Reglament europeu
2016/679, de 27 d’abril, General de Protecció de Dades (RGPD) i la seva adaptació a l’ordenament jurídic
espanyol a través de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia
dels drets digitals, i la resta de normativa complementària. En concret es preveu el tractament de dades de
contacte i acadèmics de les persones que participen en l’execució i seguiment dels objectius establerts en
aquestes bases.

14.2. L’Ajuntament de la Seu d’Urgell realitzarà les tasques necessàries perquè s’acompleixin els principis i
deures establerts en la normativa vigent  sobre la matèria, per garantir  que no hi  ha risc per als drets i
llibertats dels sol·licitants i dels seleccionats. Aquestes actuacions han d’incloure especialment la garantia de
transparència, en compliment dels articles 13 i 14 del RGPD, amb la informació detallada per la corporació.

14.3.  Per  a  qualsevol  consulta  o  queixa  relacionades  amb  el  tractament  de  les  dades  personals,  els
sol·licitants  tenen el  dret de contactar  amb el  delegat de protecció de dades a través de la bústia que
l’Ajuntament de la Seu d’Urgell posa a la seva disposició: dpd@aj-laseu.cat

14.4. Les dades que les persones seleccionades han facilitat, un cop finalitzat el motiu que n’ha originat la
recollida, es conserven seguint les instruccions de gestió documental i d’arxiu de l’Ajuntament. Les dades
que les persones sol·licitants han facilitat es conserven durant un màxim de 3 anys a partir de la presentació
de la sol·licitud.

14.5.  Les persones aspirants  i  les persones seleccionades poden exercir  els  drets d’accés, rectificació,
supressió, limitació, portabilitat o oposició al tractament de les seves dades, en els termes previstos a la
legislació vigent, a través de la seu electrònica de l’Ajuntament.

14.6. Les persones seleccionades tenen l’obligació de respectar la confidencialitat de tota la informació i les
dades de caràcter personal que, per qualsevol mitjà, els arribin com a conseqüència de la seva estada a
l’Ajuntament, i no desvelar-les ni reproduir-les de cap manera a fora de l’Ajuntament. Les dades esmentades
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poden referir-se tant a empleats públics, com a usuaris o ciutadans i, en general, a totes aquelles terceres
persones que de forma directa o indirecta es posin en contacte amb l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.

14.7. Les persones seleccionades tenen l’obligació de complir amb les polítiques de seguretat, protecció de
dades i ús dels sistemes d’informació vigents a l’Ajuntament, així com qualsevol instrucció que, en aquest
sentit, se’ls faciliti. A més, han de respectar la confidencialitat de qualsevol fet que hagin observat o que el
personal de l’Ajuntament els hagi fet arribar en relació amb el servei o el personal esmentat.

ANNEX
Fitxa d’autoavaluació de mèrits (l’autobaremació té la consideració de declaració responsable. La falsedat
en les dades d’autobaremació determina l’exclusió del procés i la consideració de no haver-hi participat, a
més de les actuacions legals que derivin de la falsedat en les dades) *

1. Dades personals

Nom i cognoms DNI

2. Dades de la plaça objecte de la convocatòria

Identificació de la plaça

Denominació: Tècnic de cultura

Escala: Administració Especial

Subescala: Serveis especials

Grup: A1

Naturalesa: Funcionarial

3. Experiència professional

NÚM. DE MESOS

Mesos  de  servei  o  de  treball  prestat  en  la  plaça  objecte  de  la
convocatòria o equivalent, com a funcionari interí, laboral temporal, o en
adscripcions o assignacions temporals a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell
i/o a qualsevol ens públic que en depèn.

Mesos de servei o de treball prestat en altres llocs de treball en el mateix
grup  o  subgrup  de  classificació,  però  no  en  l’exercici  de  funcions
anàlogues, com a funcionari interí, laboral temporal, o en adscripcions o
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assignacions temporals a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i/o a qualsevol
ens públic que en depèn.

Mesos  de  servei  o  de  treball  prestat  en  la  realització  de  tasques
anàlogues a les de la plaça convocada, com a funcionari interí o laboral
temporal,  en  qualsevol  altra  administració  local  o  en  organismes  o
societats que depenguin d’aquesta.

4. Formació
Es valorarà aquella formació reglada que tingui relació directa amb el lloc de treball a ocupar, diferent de la
que dona accés a la plaça convocada:

Formació reglada Sí / No

Titulació de Grau o equivalent 

Titulació de màster o doctorat

Titulació de postgrau

Altres equivalents:

Formació no reglada
NOM DE L’ACCIÓ FORMATIVA HORES ORGANISME FORMADOR (CAL INDICAR EL

RÈGIM JURÍDIC DE L’ORGANISME)
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Coneixements de català Sí / No

Certificat de nivell superior de català

Formació ACTIC Sí / No

Nivell 1 – Certificat bàsic ACTIC

Nivell 2 – Certificat mitjà ACTIC

Nivell 3 – Certificat avançat ACTIC

5. Altres mèrits

Sí / No

Ha superat un procés selectiu de concurs-oposició per a l’accés a una
plaça de la categoria de la plaça objecte de al convocatòria sense haver
obtingut plaça en propietat?

Bases reguladores del procés selectiu d’una plaça de tècnic de joventut i infància, mitjançant el sistema de
concurs, corresponents a l’oferta pública d’estabilització de l’ocupació temporal de l’ajuntament de la Seu
d’Urgell.

Primera. Objecte i justificació

L’objecte  d’aquestes  bases  és  regular  la  selecció,  mitjançant  convocatòria pública i  amb el  sistema de
concurs de mèrits, d’una plaça de Tècnic de Joventut i Infància, classificada a la plantilla de personal de
l’Ajuntament de La Seu d’Urgell a l’escala d’Administració Especial, subescala Serveis Especials, subgrup
A2, en règim funcionarial.

Aquesta plaç es troba subjecta al procés excepcional d’estabilització regulat per la Llei 20/2021, de 28 de
desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat i resten regides per les presents bases,
corresponents a l’oferta d’estabilització de l’ocupació temporal de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, aprovades
per l’Alcaldia núm. 368/2022 en data 24.05.2022, publicades al  BOP de Lleida en data 30.05.2022 i  al
DOGC en data 27.05.2022.

Segona. Normativa aplicable
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L’Acord de condicions generals que regeix aquesta convocatòria va ser aprovat per la Junta de Govern
Local del dia 07.11.2022 i publicat al BOP el dia 15.11.2022

Aquesta convocatòria es regeix per allò disposat a la normativa vigent en matèria de Funció Pública. En
concret, al Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de l’Estatut bàsic
de l’empleat públic, al Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei
de les entitats locals, al 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, a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local
i al Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del coneixement del català i l’aranès en els processos
de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya.

Tercera. Principis rectors

L’Ajuntament  de La Seu d’Urgell  garanteix que tots  els  processos  de selecció es regiran pels  principis
constitucionals d’igualtat, mèrit i capacitat, així com els de:

a) Publicitat i convocatòria de les bases.
b) Transparència.
c) Imparcialitat i professionalitat dels membres del tribunal.
d) Independència i discrecionalitat tècnica en l’actuació del tribunal.
e) Adequació entre el contingut dels processos selectius i les funcions o tasques a desenvolupar.
f) Agilitat, sense perjudici de l’objectivitat, en els processos de selecció.

Quarta. Característiques de la plaça

Les característiques de la plaça objecte de la convocatòria són les següents:

 Nombre de places: 1.
 Codi convocatòries: S.400.00
 Règim: funcionari de carrera.
 Denominació: Tècnic de joventut i infància
 Escala: Administració Especial.
 Subescala: Serveis Especials.
 Grup: A2.
 Jornada: completa.
 Funcions generals:
- Informar, assessorar i orientar en relació a aspectes relatius a la infància i la joventut.
- Dissenyar, programar, planificar, executar i coordinar els programes i accions a dur a terme al municipi,
col·laborant  en l’elaboració de noves línies d’actuació i  assumint  totes les tasques derivades d’aquesta
activitat.
- Coordinar el personal adscrit al Servei.
- Gestionar els recursos i el pressupost de l’àrea.
- Elaborar el Pla local de Joventut
- Avaluar  l’execució  de  les  activitats,  per  tal  d’establir  millores  en  l’execució  futura  dels  programes
d’actuació i plasmar la valoració en la memòria anual.
- Assistir i participar a reunions diverses, relacionades amb l’àmbit de la joventut i  la infància i  a les
comissions que d’aquestes es deriven.
- Participar en l’elaboració de reglaments, processos educatius, formatius, participatius, etc.., relatius o
vinculats a la infància i la joventut.
- Realitzar  tasques  de  gestió,  de  suport  i  assessorament  a  la  iniciativa  social  pròpia  de  l’àmbit
(associacions, etc.).
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- Gestionar i informar el suport econòmic a les iniciatives de caràcter social vinculades a l’àmbit d’infància
i joventut.
- Vetllar, supervisar la correcta gestió dels serveis externalitzats o de gestió indirecta.
- Identificar  les  necessitats  de  la  joventut  i  la  infància  en  el  territori,  així  com  detectar  les  seves
potencialitats, actuant com interlocutor tècnic entre els ciutadans, els col·lectius corresponents, les escoles,
les entitats i l’Ajuntament; impulsant i potenciant les polítiques corresponents al municipi.
- Dissenyar estratègies i impulsar projectes i serveis de joventut i infància.
- Coordinar els programes transversals.
- Participar en les diferents comissions de treball interdepartamental que s’impulsin des de l’Ajuntament.
- Cercar vies de finançament extern per impulsar projectes del servei al municipi.
- Mantenir les coordinacions i contactes necessaris amb institucions i agents vinculats a l’àmbit d’infància
i joventut (associacions, escoles, Consell Comarcal, Diputació Generalitat, etc.)
- 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

- I, en general qualsevol altra funció de caràcter similar que li sigui atribuïda

Les funcions  no són determinants  i  excloents,  per  la qual  cosa es  considera qualsevol  altra funció de
caràcter similar que li sigui atribuïda.

Cinquena. Requisits dels aspirants

Per poder prendre part en el procés les persones aspirants hauran de complir, en la data de finalització del
termini  de  presentació  de  sol·licituds,  i  durant  el  desenvolupament  del  procés  selectiu,  els  següents
requisits:

a) Tenir la nacionalitat espanyola o trobar-se en algun dels supòsits previstos a l’article 57 del TREBEP.
Independentment de la seva nacionalitat, també podran ser admesos en aquesta convocatòria els cònjuges
dels espanyols i espanyoles i dels nacionals d’altres estats membres si no estan separats de dret. Així com
els i les descendents dels i de les cònjuges dels espanyols i espanyoles i dels nacionals d’altres estats
membres de la Unió Europea, sempre que els cònjuges no estiguin separats de dret, si són menors de 21
anys o dependents.
Les  persones  aspirants  amb  nacionalitat  diferent  a  l’espanyola  hauran  de  demostrar  els  coneixements
suficients de castellà i català i es podrà exigir la superació de proves amb aquesta finalitat.
b) Tenir la capacitat funcional per al desenvolupament de les funcions corresponents.
c) Haver complert els 16 anys i no excedir l’edat màxima de jubilació o la que s’estableixi a les bases
específiques de la convocatòria, si fos el cas, d’acord amb la normativa específica d’aplicació.
d) No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de les Administracions Públiques o
òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats Autònomes, ni trobar-se en situació d’inhabilitació
absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial o per exercir funcions similars a
les que es desenvolupaven.
En el  cas de pertànyer a un altre estat, no trobar-se inhabilitats o en situació equivalent ni  haver estat
sotmesos a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu estat i en els mateixos termes, l’accés
a l’ocupació pública.
e) Estar  en  possessió  de  la  titulació  de  Diplomatura  o  Grau  de  la  branca  de  les  ciències  socials  i
jurídiques.
En  el  cas  de  titulacions  expedides  a  l’estranger,  cal  aportar  l’homologació  corresponent  del  Ministeri
d’Educació, Cultura i Esports.
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Si el títol procedeix d’un estat membre de la Unió Europea, s’ha de presentar el certificat acreditatiu del
reconeixement o d l’homologació del títol equivalent, de conformitat amb la Directiva 89/48/CEE, de 21 de
desembre de 1988, el Reial Decret 1837/2008 i altres normes de transposició i desplegament.
f) No tenir la condició de personal funcionari de carrera en el mateix cos, escala o especialitat, en la
mateixa escala, subescala, classe o categoria de l’administració a que s’opta.
g) Acreditar  coneixements  de  català  equivalents  al  nivell  C1  del  marc  europeu  comú  de  referència
(MECR) segons estableix el Decret 161/2002, d’11 de juny.
Els aspirants que no acreditin estar en possessió del certificat de coneixements de llengua catalana del
nivell de suficiència de català C1 de la Secretaria de Política Lingüística o equivalent hauran de realitzar una
prova de coneixements amb contingut anàleg.
Sempre que sigui possible, la prova la farà una persona tècnica del Consorci de Normalització Lingüística.
Aquesta persona assistirà al tribunal amb veu i sense vot. Aquesta té caràcter obligatori i eliminatori i es
qualificarà d’apte o no apte. Les persones aspirants que no superin la prova de català quedaran exclosos de
la convocatòria.
Quedaran exemptes de fer la prova aquelles persones candidates que, en algun procés de selecció per a
l’accés a la condició de personal funcionari o laboral, en qualsevol Administració o entitat del sector públic
institucional, ja hagin superat una prova de coneixements de català de nivell equivalent o superior.
h) Acreditar coneixements superiors de castellà tant en l’expressió oral com en l’escrita.
Les  persones  aspirants  admeses  en  el  procés  selectiu  que  no  tinguin  la  nacionalitat  espanyola  han
d’acreditar uns coneixements superiors de la llengua castellana.
L’aspirant que no pugui acreditar documentalment que posseeix el nivell requerit s’haurà de sotmetre a les
proves de coneixements de castellà previstes a les presents bases. Quedaran exemptes de la realització de
l’exercici de llengua castellana les persones aspirants que n’acreditin el coneixement superior mitjançant
alguna de les tres opcions següents:
- Haver cursat la primària, la secundaria i el batxillerat, si s’escau, a Espanya.
- Diploma d’espanyol  d’acord amb el  RDL 1137/2002, de 31 d’octubre,  o equivalent,  o certificat  que
acrediti haver superat totes les proves requerides per a l’obtenció del mateix.
- Certificat d’aptitud en espanyol per a persones estrangeres expedit per escoles oficials d’idiomes.
i) No patir cap malaltia ni cap limitació física o psíquica que impedeixi el desenvolupament normal de les
funcions corresponents a la plaça convocada.

Sisena. Presentació de sol·licituds i llista d’admesos i exclosos

6.1. Les persones interessades en prendre part en el procediment hauran de presentar una instància en la
qual hauran de fer constar que coneixen i accepten aquestes bases i reconeixen totes i cadascuna de les
condicions exigides.

Les  instàncies  hauran  de  presentar-se  per  la  seu  electrònica  de  l’Ajuntament  de  la  Seu  d’Urgell
(www.laseu.cat) i es podran presentar únicament de forma telemàtica a la seu electrònica de l’Ajuntament.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals, per aquesta convocatòria els terminis seran
del dia 1.05.2023 al 20.05.2023, ambdós inclosos. L’Ajuntament no acceptarà instàncies presentades abans
de la data d’inici ni després de la data final.

Les bases i la convocatòria es publicaran íntegrament en el BOP i DOGC. Els restants i successius anuncis
d’aquesta convocatòria es faran públics únicament en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.

6.2. A la instància s’adjuntarà:
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a. Fotocòpia  del  Document  Nacional  d’Identitat  o  del  document  equivalent  dels  altres  països,  o  el
consentiment de la persona aspirant per tal que l’Ajuntament pugui comprovar que les dades que la persona
manifesta s’ajusten a la realitat.
b. Fotocòpia de la titulació d’accés requerida.
c. Currículum vitae en el qual s’incloguin les dades personals i de contacte.
d. Fotocòpia del document acreditatiu dels coneixements de nivell de català.
e. Fotocòpia del document acreditatiu dels coneixements de nivell de castellà.
f. Llistat ordenat de mèrits a tenir en compte a la fase de concurs, així com altres mèrits i circumstàncies
al·legades que hagin de ser valorades.
g. Fotocòpia dels certificats i títols acreditatius dels mèrits al·legats, tant personals com professionals.
h. Declaració responsable de complir totes i cadascuna de les condicions exigides en les bases d’aquesta
convocatòria,  sempre  referides  a  la  data  en  què  expira  el  termini  assenyalat  per  a  la  presentació
d’instàncies.

6.3. Tota la documentació haurà de ser presentada de forma telemàtica. L’Ajuntament podrà requerir la
documentació original en cas de dubte per tal de garantir-ne la veracitat. En cas que es detecti falsedat en el
document la persona quedarà automàticament suspesa del procés.

6.4. Es computaran com a situacions assimilades al servei actiu, als efectes del còmput de serveis prestats,
els següents:

a. Les persones que hagin gaudit d’una excedència per cura de familiars d’acord amb l’article 89.4 del
TREBEP.
b. Les persones que hagin gaudit d’una excedència per raó de violència de gènere d’acord amb l’article
89.5 del TREBEP.
c. Les persones declarades en serveis especials d’acord amb l’article 87 del TREBEP.
d. El personal laboral declarat en excedència forçosa d’acord amb l’article 46.1 del TRET.

6.5. Amb la presentació de la sol·licitud, les persones aspirants:

a. Donen el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per
prendre part en aquesta convocatòria i per a la tramitació del procés selectiu, que seran incorporades al
fitxer de Recursos Humans, d’acord amb la normativa vigent.
b. Donen  el  seu  consentiment  a  rebre  per  via  electrònica  les  comunicacions  que  puguin  derivar-se
d’aquest procés.

6.6. Els aspirants, en el moment de la presentació de la instància per participar en el procés selectiu, hauran
de presentar en format digital, la fitxa d’autoavaluació amb els mèrits aportats així com la documentació
acreditativa corresponent. Només s’han de fer constar els mèrits obtinguts fins a l’últim dia del període de
presentació d’instàncies.

6.7. El currículum vitae i la vida laboral no substitueixen les funcions de la fitxa d’autoavaluació aportada a
l’Annex de les presents bases.

6.8.  Els  certificats  o  titulacions  hauran  d’acreditar  que  s’han  obtingut  com  a  molt  tard  en  la  data  de
presentació de sol·licituds.

6.9.  Les  persones  en  situació  de  discapacitat  seran  admeses  al  procés  de  selecció  sense  necessitat
d’acreditar  les  seves  condicions  psíquiques,  físiques  i  sensorials  abans  del  seu  començament,  sens
perjudici  que,  superat  el  procés  selectiu,  en  presentar  la  documentació  per  ser  nomenades,  hauran
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d’acreditar, igual que la resta d’aspirants, la seva capacitat per desenvolupar les funcions i tasques dels llocs
que es convoquen.

Els aspirants amb discapacitat podran demanar en la sol·licitud de participació, l’adaptació o l’adequació de
temps i mitjans materials per a la realització de les proves i dels exercicis previstos en la convocatòria i el
motiu d’aquestes. Als efectes d’aquestes adaptacions es considerarà el que estableix l’article 7 del Decret
66/1999, de 9 de març, sobre l’accés a la funció pública de les persones amb discapacitat i dels equips de
valoració multiprofessional.

Els  aspirants  en  situació  de  discapacitat  que  sol·licitin  adaptacions,  hauran  de  presentar  un  dictamen
vinculant expedit per l’equip multiprofessional competent que determinarà, si fos el cas, l’adaptació del lloc o
llocs de treball sempre que aquesta no impliqui una modificació exorbitant en el context de l’organització o
sigui incompatible amb el desenvolupament de les funcions i tasques del lloc o llocs que es convoca.

6.10. Un cop finalitzat el termini de presentació d’instàncies la Junta de Govern Local aprovarà, la llista
provisional de les persones aspirants admeses i excloses al procés selectiu, amb expressió de la causa
d’exclusió.  En  la  mateixa  resolució  s’indicarà  la  composició  del  tribunal  i  el  lloc,  la  data  i  l’hora  del
començament de les proves de coneixement d’idiomes, si s’escau.

6.11. Aquesta llista provisional es publicarà a l’e-tauler de l’Ajuntament. Malgrat això, en aplicació del que
preveu el segon paràgraf de l’art. 78 del Reglament del personal al servei de les entitats locals, es podrà
substituir aquesta publicació per una notificació a tots els interessats.

6.12. Un cop publicada la llista provisional es concedirà un termini de 5 dies hàbils per a la presentació
d’esmenes i reclamacions, per esmenar el defecte o adjuntar el document que sigui preceptiu. Si en aquest
termini no hi hagués reclamacions, al·legacions o esmenes la llista passaria a ser definitiva i es publicarà a
l’e-tauler de l’Ajuntament.

Setena. Tribunal qualificador

7.1. El tribunal qualificador s’ajustarà al que disposa l’article 60 del TREBEP i al Reglament de Personal al
servei de les entitats locals, aprovats pel Decret 214/1990. La seva composició serà estricament tècnica,
ajustada als principis d’imparcialitat i professionalitat, seguint en la mesura del possible els criteris de paritat
entre dones i homes.

7.2. El tribunal qualificador estarà constituït de la següent manera:

- President: un funcionari de carrera i/o personal laboral fix, personal de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.
- Dos vocals tècnics: funcionaris de carrera i/o personal laboral fix que podran ser o no personal del
mateix Ajuntament i que compliran en tot moment amb els requisits de professionalitat i imparcialitat.
- Secretari: un funcionari o personal laboral fix de l’Ajuntament, amb veu però sense vot.

Un dels vocals i el seu suplent ho serà a proposta de l’EAPC.

7.3. El tribunal no podrà constituir-se sense l’assistència d’almenys tres membres amb veu i vot, titulars o
suplents, ni podrà actuar sense la presència, com a mínim, del President i del Secretari. El Tribunal podrà
optar per reunir-se telemàticament sempre que es compleixin els requisits indicats a la base setena.

7.4.  El  tribunal pot  disposar la incorporació a les seves tasques d’assessors especialistes, els quals es
limitaran a l’exercici de les seves especialitats tècniques en base a les quals col·laboraran exclusivament
amb el tribunal. La seva funció se circumscriu a l’assessorament tècnic especialitzat, actuant amb veu però
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sense vot. Els assessors hauran de guardar sigil i confidencialitat sobre les dades i assumptes sobre els
quals tinguin coneixement a conseqüència de la seva tasca assessora al tribunal.

7.5. L’abstenció i recusació dels i de les membres del tribunal s’ha d’ajustar al que preveuen els articles 23 i
24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

7.6.  El  tribunal  està  facultat  per  resoldre  els  dubtes  o  les  discrepàncies  que  s’originin  durant  el
desenvolupament del procés de selecció.

7.7. En cas d’empat, el vot del President serà de qualitat.

7.8.  El  tribunal  ordenarà  a  les  persones  aspirants  d’acord  amb  la  puntuació  declarada  en  la  fitxa
d’autoavaluació.

7.9. Una vegada es disposi d’aquest llistat ordenat, el tribunal comprovarà les puntuacions de les persones
aspirants.  La  comprovació  es  realitzarà  respecte  dels  documents  aportats  i  esmentats  a  la  fitxa
d’autoavaluació i/o les dades aportades pel  Servei  de Recursos Humans de l’Ajuntament  respecte dels
serveis prestats en aquesta administració. En cas d’empat es verificarà la informació per poder desfer-los en
funció dels criteris fixats a la base 9.2 de les presents bases.

7.10. El tribunal podrà exigir que els aspirants mostrin els documents originals. En aquest cas, els aspirants
hauran d’aportar-los a l’Ajuntament  en el  termini  màxim de 5 dies des del  requeriment  que es  faci  als
aspirants.

7.11. El tribunal podrà decidir no comprovar la puntuació dels aspirants que, segons la puntuació que han fet
constar a la fitxa d’autoavaluació, no tenen opcions de poder ser seleccionats.

7.12. Una vegada realitzada la comprovació, el tribunal fixarà la llista provisional de puntuacions, ordenant
de major a menor les sol·licituds i indicant el resultat d’aplicar els criteris de desempat, quan hagi estat
necessari. En aquest llistat, les persones aspirants amb puntuació idèntica sortiran al mateix lloc.

7.13. El llistat es publicarà a l’e-Tauler de la seu electrònica de l’Ajuntament i no es farà cap notificació
personal als aspirants.

7.14. Les persones aspirants podran formular al·legacions en un termini de 5 dies hàbils a comptar des del
dia següent a la data de publicació de la llista i aportar els documents justificatius dels mèrits que s’hagin fet
constar  a la fitxa d’autoavaluació.  No podran incloure nous mèrits que no s’hagin fet  constar  a la fitxa
d’autoavaluació.

7.15.  El  tribunal  analitzarà  les  al·legacions,  les  resoldrà  justificadament,  fixarà  el  llistat  definitiu  de
puntuacions i farà la proposta de nomenament o contractació a l’òrgan competent. L’acta es publicarà a
l’e-Tauler de la seu electrònica de l’Ajuntament.

Vuitena. Procés selectiu

8.1. La forma de selecció serà la de concurs de mèrits, que es regirà segons els criteris generals establerts
a  l’acord  sobre  els  processos  d’estabilització  de  l’Ajuntament  de  la  Seu  d’Urgell  i  allò  disposat  a  les
Disposicions  Addicionals  6ª  i  8ª  de la  Llei  20/2021, de 28 de desembre,  de mesures  urgents  per  a  la
reducció de la temporalitat en l’ocupació pública.
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8.2. Les persones aspirants que no acreditin un coneixement de català i castellà segons allò disposat a la
base 5ª hauran de realitzar les proves de coneixements de llengües que es detallen a continuació:

a. Prova de coneixements de català.
S’ajustarà a les disposicions del  Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del  coneixement del
català  i  l’aranès  en  els  processos  de  selecció  de  personal  i  de  provisió  de  llocs  de  treball  de  les
administracions públiques de Catalunya.
La prova de llengua catalana es qualificarà com a apte o no apte, essent, per tant, de caràcter eliminatori, i
el fet de no superar-la suposarà l’exclusió del procés selectiu.
Les  persones  aspirants  que  estiguin  en  possessió  del  certificat  acreditatiu  corresponent  o  els  seus
equivalents resten exempts de portar a terme aquesta prova.
b. Prova de coneixements de castellà.
Consistirà en la realització d’una prova en què es comprovarà que les persones aspirants posseeixen un
nivell  adient  de comprensió  i  expressió oral  i  escrita  d’aquesta llengua,  en tot  cas  ajustat  al  contingut
funcional del lloc de treball a desenvolupar.
La prova de llengua castellana es qualificarà com a apte o no apte, essent, per tant, de caràcter eliminatori, i
el fet de no superar-la suposarà l’exclusió del procés selectiu.
Les  persones  aspirants  que  estiguin  en  possessió  del  certificat  acreditatiu  corresponent  o  els  seus
equivalents resten exempts de portar a terme aquesta prova.

8.3. L’acreditació i valoració dels mèrits es realitzarà d’acord amb els següents paràmetres:

a. El  límit  temporal  per  valorar  l’experiència  professional  serà  la  data  de  finalització  del  termini  de
presentació de sol·licituds de participació.
b. Només  es  valoraran  els  mèrits  citats  a  la  fitxa  d’autoavaluació  aportada  durant  el  període  de
presentació  d’instàncies  i  que es  pugui  verificar  amb la  documentació  acreditativa  presentada dins  del
mateix termini.
c. L’experiència professional es computa per mesos complets.
d. Els serveis prestats a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell  s’hauran d’acreditar mitjançant el certificat de
serveis prestats. El certificat no s’haurà d’aportar amb la instància i s’incorporarà d’ofici a la documentació
de cada aspirant, si aquest ho fa constar a la fitxa d’autoavaluació.
e. Els serveis prestats a d’altres Administracions públiques s’acreditaran mitjançant certificat de serveis
prestats amb el model de l’Annex I del Reial Decret 1461/82. No s’acceptaran els acreditats amb algun altre
model de certificat.
f. L’acreditació de la formació es realitzarà mitjançant  fotocòpia  dels  corresponents  títols  o certificats
emesos per les institucions formadores corresponents, que hauran d’incloure la identificació de la persona
titular, les hores de durada o crèdits equivalents, la temàtica, la data d’emissió, la indicació sobre si és un
certificat d’aprofitament o assistència, i l’organisme emissor.
g. Els mèrits obtinguts a l’estranger s’han d’acreditar mitjançant certificats traduïts oficialment a qualsevol
de les dues llengües oficials a Catalunya.

8.4. La puntuació del concurs de mèrits serà d’un màxim de 10 punts, que es distribuiran d’acord amb els
criteris següents:

8.4.1. Experiència professional.

L’experiència professional tindrà una valoració màxima de 6 punts, segons es detalla:

a. L’experiència  en  la  plaça  convocada  o  equivalent,  com a  funcionari  interí,  laboral  temporal,  o  en
adscripcions o assignacions temporals a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i/o a qualsevol ens públic que en
depèn es valorarà amb 0,10 punts per cada mes de serveis prestats.
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b. L’experiència en altres llocs del mateix grup o subgrup de classificació, però no en la realització de
feines anàlogues, com a funcionari interí, laboral temporal, o en adscripcions o assignacions temporals a
l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i/o a qualsevol ens públic que en depèn es valorarà amb 0,0705 punts per
cada mes de serveis prestats per qualsevol tipus de vincle, administratiu o laboral.
c. L’experiència en llocs de treball  realitzant  tasques anàlogues a les de la plaça convocada, com a
funcionari interí  o laboral temporal, en altres administracions locals o en organismes o societats que en
depenguin es valorarà amb 0,033 punts per cada mes de serveis prestats.

8.4.1.2. Per a valorar l’experiència professional es seguiran els criteris següents:

a. Es comptabilitzarà com a mes un període ininterromput de 30 dies, independentment de la jornada de
treball, i no es tindran en compte les fraccions inferiors excepte quan s’apliquin els criteris de desempat.
b. En aquells casos de reducció de jornada per guarda legal o cura directa d’un familiar fins al segon grau
de consanguinitat o afinitat, aquests períodes es computaran com a jornada sencera, sempre que quedin
acreditats.

8.4.2. Formació.

Els mèrits acadèmics es valoraran amb un màxim de 4 punts, seguint els criteris següents:

a. Titulacions.  Es  valorarà  la  formació  reglada  (altres  graus  universitaris,  llicenciatures,  diplomatures,
màsters, postgraus) que tinguin relació directa amb el lloc de treball a ocupar, diferents de la titulació que
dona accés a la plaça convocada. Les puntuacions seran les següents:
o 0,75 punts per grau o equivalent
o 0,50 punts per màster o doctorat
o 0,40 punts per postgrau

No es valoraran postgraus que siguin primera part d’un mestratge si el mestratge s’ha valorat.

b. Es valoraran amb 0,08 punts per hora de formació acreditada:
i. Formacions relacionades amb el lloc de treball a ocupar.
ii. Formacions transversals, com per exemple en igualtat, organització o treball en equip, entre d’altres.
iii. Cursos relacionats amb el lloc de treball i les tasques a desenvolupar, sempre que siguin expedits per
l’administració  pública i/o empreses  privades,  i  sempre que aquests  cursos  hagin  estat  contractats  per
l’Ajuntament de la Seu d’Urgell o una altra administració.
No es valoraran els certificats on no s’especifiquin les hores de formació.
c. Nivell de català superior a l’exigit: s’atorgaran 0,25 punts per nivell.
d. Formació ACTIC: s’atorgaran 0,50 punts per nivell.

8.4.3. Altres mèrits.

Es valorarà amb 0,50 punts haver superat un concurs-oposició de la categoria convocada a l’Ajuntament de
la Seu d’Urgell sense haver obtingut plaça en propietat.

Novena. Llista de persones aprovades i presentació de documents

9.1. La puntuació definitiva del procés selectiu serà el resultat de la puntuació obtinguda en la valoració dels
mèrits.

9.2. En cas d’empat, l’ordre de les persones aspirants s’establirà seguint els següents criteris:
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1. Segons l’experiència total acreditada:
a. Major experiència a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i a la plaça convocada.
b. Major experiència a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i en altres llocs de treball del mateix grup que el de
la plaça convocada.
c. Major experiència en altres entitats locals i a la plaça convocada.
2. Major  nombre  de  dies  d’experiència  professional  en  la  plaça  convocada  o  equivalent,  prestats  a
l’Ajuntament de la Seu d’Urgell o en qualsevol ens públic integrat d’aquest.
3. La persona aspirant de major edat.

9.3.  Un  cop  finalitzada  la  qualificació  de  les  persones  aspirants  es  publicarà  la  relació  de  persones
aprovades per ordre de puntuació final.

9.4. L’aspirant que resulti seleccionat haurà de presentar davant de la Secretaria General de l’Ajuntament,
dins del termini de 20 dies naturals des de que es faci pública la proposta d’aspirant a la plaça objecte
d’aquesta  convocatòria  i  abans  del  seu  nomenament  com  a  funcionari  de  carrera,  el  certificat  mèdic
acreditatiu de complir  les condicions  físiques  o psíquiques  específiques  per  a l’exercici  de les funcions
pròpies del lloc de treball al que es fa referència així com original o còpia compulsada de tots els documents
requerits a la base cinquena d’aquesta convocatòria.

9.5.  Si  l’aspirant  seleccionat  no pren possessió o no aporta  la  referida documentació durant  el  termini
previst, es procedirà al nomenament del següent aspirant de la llista de puntuacions finals, respecte el qual
serà aplicable el mateix termini que a l’anterior; i així successivament per ordre de prelació d’acord amb les
puntuacions finals.

Desena. Període de pràctiques

10.1. Formarà part del procés selectiu la superació d’un període de pràctiques amb caràcter eliminatori, que
tindrà una durada de tres mesos.

10.2.  A la  finalització  del  període  de  pràctiques  s’emetrà  informe  d’avaluació  per  part  de  la  persona
responsable de fer el seguiment de la persona nomenada. La qualificació d’aquest període serà apte o no
apte. En cas dels aspirants declarats no aptes per resolució motivada de l’Alcaldia amb tràmit d’audiència
previ, perdran en conseqüència tots els drets al nomenament.

10.3. El període de pràctiques es suprimirà en el cas que la persona aspirant hagi ocupat durant un termini
superior  als  tres  mesos  com  a  període  de  pràctiques  una  plaça  equivalent  a  la  de  l’objecte  de  la
convocatòria i a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.

10.4. Durant el període de pràctiques el personal haurà d’assistir als cursos de formació que l’Ajuntament
pugui organitzar.

10.5. Els aspirants que hagin superat aquest període seran nomenats funcionaris de carrera. Els que no
l’hagin superat perdran tots els drets al nomenament.

Onzena. Creació i funcionament de la borsa de treball

11.1. Borsa de treball genèrica tindrà el funcionament que es descriu a continuació:

Les persones aspirants a les vacants convocades i que no obtinguin plaça passaran a formar part d’una
borsa de treball  de caràcter  extraordinari  per  ordre de puntuació.  Aquesta borsa funcionarà dins de la
jerarquia de borses i serà la que prevalgui per sobre del a resta de borses existents.
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En cas d’empat entre els aspirants que s’incorporaran a la borsa, l’ordre s’establirà seguint els criteris de
desempat establerts en la base 9.2 de les presents bases.

11.2. Borsa de treball específica:

La finalitat d’aquesta borsa és excepcional, atenent l’esperit de la Llei 20/2021. Així, l’objecte de la borsa és
proveir aquelles places que han estat cobertes inicialment en propietat i respecte de les quals l’aspirant
seleccionat durant el  període de prova o mentre duri el  pla d’estabilització passi  a una situació que no
impliqui reserva de plaça. En aquest cas, l’Ajuntament podrà recórrer a la borsa de funcionaris de carrera
per tal de proveir la plaça que es generi com a conseqüència de la plaça que hagi tornat a quedar vacant.

La borsa de treball creada a partir d’aquest procés selectiu serà vigent fins al dia 31 d’octubre de 2024.

Les persones aspirants que passin a formar part de la borsa de treball podran ser cridades per l’Ajuntament
d’acord amb l’ordre rigorós de qualificació per al seu nomenament d’acord amb allò disposat a l’article 10 del
TREBEP, sempre i quan es trobin disponibles i reuneixin la resta de requisits en la data prevista per a l’inici
de la interinitat, i procedeixi legalment conforme a la normativa vigent del moment.

11.3. La pertinència a la borsa de treball  no implica, per si mateixa, cap mena de dret al nomenament.
Únicament es garanteix que quan l’Ajuntament consideri necessària la cobertura urgent d’una plaça s’apliqui
el procediment establert en aquestes bases.

11.4 L’Ajuntament intentarà comunicar-se un màxim de tres vegades amb la persona aspirant mitjançant
mitjans telemàtics: trucada telefònica, videotrucada, correu electrònic, SMS, etc. Entre cada intent hauran de
passar com a mínim 3 hores.

Si la persona no respongués en un termini màxim de tres dies hàbils, aquesta passaria a ocupar el darrer
lloc de la borsa de treball i l’Ajuntament iniciaria les comunicacions amb el o la següent aspirant de la borsa.
Tots els intents de comunicació per part de l’Ajuntament quedaran registrats a l’expedient pertinent.

11.5. Si la persona cridada respongués a la comunicació iniciada per l’Ajuntament, aquest li atorgaria un
període màxim de dos dies hàbils per manifestar la seva conformitat o renúncia al nomenament.

11.6. La permanència de les persones a aquesta borsa resta supeditada a la disponibilitat per cobrir les
vacants que es presentin. S’exceptuen d’aquest supòsit les renúncies per causa justificada. Es consideren
causes justificades aquelles sobrevingudes i no voluntàries com malalties, part o compliment d’un deure
inexcusable  de  caràcter  públic  o  personal,  entre  d’altres.  Aquestes  situacions  s’hauran  de  justificar
documentalment.

11.7. Les persones que acumulin dues renúncies corresponents a dues ofertes de treball per alguna causa
diferent a les citades anteriorment, o siguin sancionades per la incoació d’un procediment disciplinari, seran
eliminades de la borsa.

11.8. Si el responsable del servei on s’adscrigui la persona integrant de la borsa prèviament nomenada emet
un informe negatiu, relatiu a la manca de capacitat manifestada per un rendiment insuficient que impedeixi
realitzar amb eficàcia les funcions atribuïdes al lloc de treball, en donarà trasllat a Recursos Humans, i
s’articularà  el  procediment  contradictori  corresponent,  el  qual  podrà comportar  l’expulsió  de la  persona
aspirant de la borsa, tot informant, si s’escau, la representació del personal.

Dotzena. Incompatibilitats

Administració Local 583



  Número 245

Butlletí Oficial de la Província de Lleida Divendres, 23 de desembre de 2022

12.1. Serà aplicable a les persones proposades el règim d’incompatibilitat al sector públic, en compliment
dels quals en el moment del nomenament, hauran d’aportar una declaració de les activitats que realitza,
sol·licitant la compatibilitat en el seu cas, o exercir l’opció prevista a l’article 337 del Decret 214/90, de 30 de
juliol,  pel  qual  s’aprova el  Reglament  de Personal  al  servei  de les entitats  locals, així  com la resta de
disposicions aplicables.

12.2.  Pel  que  fa  a  la  determinació  i  adscripció  al  lloc  de  treball,  règim d’horari  i  jornada,  la  persona
nomenada s’atindrà als acords i resolucions que adoptin els òrgans corresponents de l’Ajuntament.

Tretzena. Incidències i recursos

13.1. Contra la convocatòria i les presents bases, que exhaureixen la via administrativa, es podrà interposar
per part de les persones interessades recurs potestatiu de reposició en el termini d’un mes davant el mateix
òrgan que les hagi aprovat, d’acord amb l’article 123 de la Llei  39/2015, d’1 d’octubre, de procediment
administratiu  comú  de  les  administracions  públiques.  En  cas  de  no  interposar  el  recurs  potestatiu  de
reposició es podrà interposar directament recurs contenciós administratiu, segons l’article abans esmentat i
el 45 i següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa,
davant el Jutjat contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la publicació
al Butlletí Oficial de la Província de Lleida.

13.2. Els actes qualificats del tribunal qualificador podran ser recorreguts en alçada davant la presidència de
la corporació o de l’autoritat en qui hagi delegat en el termini d’un mes des que s’hagin publicat.

13.3. Els actes de tràmit del tribunal qualificador no podran ser objecte de recurs, sense perjudici que es
puguin interposar reclamacions quan es tracti d’esmenar possibles errors materials en la confecció de la
llista d’aprovats, errors en la transcripció de publicacions, errors aritmètics en les qualificacions o errors
observables a simple vista. Aquests errors també podran ser corregits d’ofici pel tribunal.

13.4. El Tribunal està facultat per resoldre els dubtes o discrepàncies que sorgeixin referents a aquestes
bases i al desenvolupament del procés selectiu, i per prendre els acords necessaris pel seu bon ordre i
desenvolupament.

13.5. En allò no previst en aquestes bases serà d’aplicació el que disposen la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim
local que va ser aprovat per Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, el Reial Decret Legislatiu 5/2015,
de 30 d’octubre, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, el Text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya que va ser aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril,  el  Reglament  de  personal  al  servei  de  les  entitats  locals  que  va  ser  aprovat  per  decret  de  la
Generalitat  de  Catalunya  214/1990,  de  30  de  juliol,  la  Llei  39/2015,  de  1  d’octubre,  de  procediment
administratiu comú de les Administracions Públiques, i la resta de les disposicions vigents en la matèria.

Catorzena. Clàusula de protecció de dades de caràcter general

14.1. L’Ajuntament de la Seu d’Urgell  tractarà les dades personals de les persones sol·licitants i  de les
persones seleccionades en aquest  procés selectiu,  amb la finalitat  de gestionar  la seva sol·licitud i  les
actuacions objecte d’aquesta convocatòria, i es sotmet a les obligacions previstes en el Reglament europeu
2016/679, de 27 d’abril, General de Protecció de Dades (RGPD) i la seva adaptació a l’ordenament jurídic
espanyol a través de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia
dels drets digitals, i la resta de normativa complementària. En concret es preveu el tractament de dades de
contacte i acadèmics de les persones que participen en l’execució i seguiment dels objectius establerts en
aquestes bases.
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14.2. L’Ajuntament de la Seu d’Urgell realitzarà les tasques necessàries perquè s’acompleixin els principis i
deures establerts en la normativa vigent  sobre la matèria, per garantir  que no hi  ha risc per als drets i
llibertats dels sol·licitants i dels seleccionats. Aquestes actuacions han d’incloure especialment la garantia de
transparència, en compliment dels articles 13 i 14 del RGPD, amb la informació detallada per la corporació.

14.3.  Per  a  qualsevol  consulta  o  queixa  relacionades  amb  el  tractament  de  les  dades  personals,  els
sol·licitants  tenen el  dret de contactar  amb el  delegat de protecció de dades a través de la bústia que
l’Ajuntament de la Seu d’Urgell posa a la seva disposició: dpd@aj-laseu.cat

14.4. Les dades que les persones seleccionades han facilitat, un cop finalitzat el motiu que n’ha originat la
recollida, es conserven seguint les instruccions de gestió documental i d’arxiu de l’Ajuntament. Les dades
que les persones sol·licitants han facilitat es conserven durant un màxim de 3 anys a partir de la presentació
de la sol·licitud.

14.5.  Les persones aspirants  i  les persones seleccionades poden exercir  els  drets d’accés, rectificació,
supressió, limitació, portabilitat o oposició al tractament de les seves dades, en els termes previstos a la
legislació vigent, a través de la seu electrònica de l’Ajuntament.

14.6. Les persones seleccionades tenen l’obligació de respectar la confidencialitat de tota la informació i les
dades de caràcter personal que, per qualsevol mitjà, els arribin com a conseqüència de la seva estada a
l’Ajuntament, i no desvelar-les ni reproduir-les de cap manera a fora de l’Ajuntament. Les dades esmentades
poden referir-se tant a empleats públics, com a usuaris o ciutadans i, en general, a totes aquelles terceres
persones que de forma directa o indirecta es posin en contacte amb l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.

14.7. Les persones seleccionades tenen l’obligació de complir amb les polítiques de seguretat, protecció de
dades i ús dels sistemes d’informació vigents a l’Ajuntament, així com qualsevol instrucció que, en aquest
sentit, se’ls faciliti. A més, han de respectar la confidencialitat de qualsevol fet que hagin observat o que el
personal de l’Ajuntament els hagi fet arribar en relació amb el servei o el personal esmentat.

ANNEX
Fitxa d’autoavaluació de mèrits (l’autobaremació té la consideració de declaració responsable. La falsedat
en les dades d’autobaremació determina l’exclusió del procés i la consideració de no haver-hi participat, a
més de les actuacions legals que derivin de la falsedat en les dades) *

1. Dades personals

Nom i cognoms DNI

2. Dades de la plaça objecte de la convocatòria

Identificació de la plaça

Denominació: Tècnic de joventut i infància

Escala: Administració Especial
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Subescala: Serveis especials

Grup: A2

Naturalesa: Funcionarial

3. Experiència professional

NÚM. DE MESOS

Mesos  de  servei  o  de  treball  prestat  en  la  plaça  objecte  de  la
convocatòria o equivalent, com a funcionari interí, laboral temporal, o en
adscripcions o assignacions temporals a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell
i/o a qualsevol ens públic que en depèn.

Mesos de servei o de treball prestat en altres llocs de treball en el mateix
grup  o  subgrup  de  classificació,  però  no  en  l’exercici  de  funcions
anàlogues, com a funcionari interí, laboral temporal, o en adscripcions o
assignacions temporals a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i/o a qualsevol
ens públic que en depèn.

Mesos  de  servei  o  de  treball  prestat  en  la  realització  de  tasques
anàlogues a les de la plaça convocada, com a funcionari interí o laboral
temporal,  en  qualsevol  altra  administració  local  o  en  organismes  o
societats que depenguin d’aquesta.

4. Formació
Es valorarà aquella formació reglada que tingui relació directa amb el lloc de treball a ocupar, diferent de la
que dona accés a la plaça convocada:

Formació reglada Sí / No

Titulació de Grau o equivalent 

Titulació de màster o doctorat

Titulació de postgrau

Altres equivalents:

Formació no reglada
NOM DE L’ACCIÓ FORMATIVA HORES ORGANISME FORMADOR (CAL INDICAR EL

RÈGIM JURÍDIC DE L’ORGANISME)
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Coneixements de català Sí / No

Certificat de nivell superior de català 

Formació ACTIC Sí / No

Nivell 1 – Certificat bàsic ACTIC

Nivell 2 – Certificat mitjà ACTIC

Nivell 3 – Certificat avançat ACTIC

5. Altres mèrits

Sí / No

Ha superat un procés selectiu de concurs-oposició per a l’accés a una
plaça de la categoria de la plaça objecte de al convocatòria sense haver
obtingut plaça en propietat?
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Bases reguladores del procés selectiu d’una plaça de tècnic de promoció econòmica, mitjançant el sistema
de concurs, corresponents a l’oferta pública d’estabilització de l’ocupació temporal de l’ajuntament de la Seu
d’Urgell.

Primera. Objecte i justificació

L’objecte  d’aquestes  bases  és  regular  la  selecció,  mitjançant  convocatòria pública i  amb el  sistema de
concurs de mèrits, d’una plaça de Tècnic de Promoció Econòmica, classificada a la plantilla de personal de
l’Ajuntament de La Seu d’Urgell a l’escala d’Administració Especial, subescala Serveis Especials, subgrup
A1, en règim funcionarial.

Aquesta plaça es troben subjecta al procés excepcional d’estabilització regulat per la Llei 20/2021, de 28 de
desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat i resten regides per les presents bases,
corresponents a l’oferta d’estabilització de l’ocupació temporal de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, aprovades
per l’Alcaldia núm. 368/2022 en data 24.05.2022, publicades al  BOP de Lleida en data 30.05.2022 i  al
DOGC en data 27.05.2022.

Segona. Normativa aplicable

L’Acord de condicions generals que regeix aquesta convocatòria va ser aprovat per la Junta de Govern
Local del dia 07.11.2022 i publicat al BOP el dia 15.11.2022

Aquesta convocatòria es regeix per allò disposat a la normativa vigent en matèria de Funció Pública. En
concret, al Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de l’Estatut bàsic
de l’empleat públic, al Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei
de les entitats locals, al 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, a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local
i al Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del coneixement del català i l’aranès en els processos
de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya.

Tercera. Principis rectors

L’Ajuntament  de La Seu d’Urgell  garanteix que tots  els  processos  de selecció es regiran pels  principis
constitucionals d’igualtat, mèrit i capacitat, així com els de:

a) Publicitat i convocatòria de les bases.
b) Transparència.
c) Imparcialitat i professionalitat dels membres del tribunal.
d) Independència i discrecionalitat tècnica en l’actuació del tribunal.
e) Adequació entre el contingut dels processos selectius i les funcions o tasques a desenvolupar.
f) Agilitat, sense perjudici de l’objectivitat, en els processos de selecció.

Quarta. Característiques de la plaça

Les característiques de la plaça objecte de la convocatòria són les següents:

 Nombre de places: 1.
 Codi convocatòries: S.800.00
 Règim: funcionari de carrera.
 Denominació: Tècnic de promoció econòmica
 Escala: Administració Especial.
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 Subescala: Serveis Especials.
 Grup: A1.
 Jornada: completa.
 Funcions generals:
- Coordinar la programació de les accions a executar en l’àmbit de promoció econòmica corresponent a
les  polítiques  de  dinamització  de  l’economia  plural  d’empresa  i  d’emprenedoria  dels  diferents  sectors:
indústria, comerç, serveis, restauració, economia social i solidària, etc. responsabilitzant-se de l’execució i
coordinació tècnica i orientant-les cap als objectius fixats.
- Coordinar  la  programació  de  les  accions  a  executar  en  l’àmbit  de  promoció  econòmica  local
corresponent a les polítiques de dinamització de l’economia plural d’empresa i d’emprenedoria dels diferents
sectors:  indústria,  comerç,  serveis,  restauració,  economia social  i  solidària,  etc.  responsabilitzant-se de
l’execució i coordinació tècnica i orientant-les cap als objectius fixats.
- Realitzar l’anàlisi i estudi del teixit econòmic i social del municipi per a la identificació de les necessitats
municipals en matèria de desenvolupament econòmic local en general i dels diferents àmbits econòmics en
particular dissenyant programes d’actuació per a la seva millora i desenvolupament, i cercant mitjans de
finançament adients per a implementar-los.
- Reconèixer, detectar i investigar en el municipi els seus recursos i possibilitats de desenvolupament,
realitzant prospeccions de projectes empresarials i d’emprenedoria de desenvolupament local i propostes
d’iniciatives per a la generació d’ocupació al municipi.
- Dur a terme accions, plans i programes de desenvolupament local per potenciar i desenvolupar les
activitats econòmiques i comercials del municipi.
- Elaborar les propostes de pressupost de despeses i d’ingressos corresponents als projectes del seu
àmbit i efectuar-ne el seguiment periòdic al llarg de l’execució anual; controlant les partides pressupostàries
vinculades a les activitats del seu àmbit, realitzant les tasques necessàries per a la seva execució correcta.
- Fer  recerca de fonts  de finançament  per  finançar  projectes.  Cercar  subvencions  i  gestionar-ne els
expedients de sol·licitud i justificació per tal de cofinançar les actuacions de l’Ajuntament en matèria de teixit
empresarial i d’iniciatives dels diferents sectors: indústria, comerç, serveis, restauració, economia social i
solidària, etc.
- Liderar i participar en projectes i actuacions conjuntes amb els diferents serveis de l’Àrea de promoció
econòmica.
- Liderar i/o participar en projectes i actuacions transversals amb les altres àrees de l’ajuntament i amb
altres  institucions,  comarcals  i  supracomarcals  l’ajuntament  i  amb  altres  institucions,  comarcals  i
supracomarcals públiques i privades.
- Fomentar el desenvolupament d’aquelles activitats que ajudin a millorar la inserció laboral, l’increment
de la competitivitat de les empreses i el desenvolupament econòmic i empresarial del municipi
- Impulsar, participar i executar polítiques actives per al retorn al municipi de joves a través de accions
que formentin la cerca de treball i la emprenedoria.
- Assessorar i acompanyar a les persones emprenedores en tot el procés de creació de noves empreses
i  iniciatives  d’economia  social  i  solidària  i  treballar  per  la  seva  consolidació  en  els  primers  anys  de
funcionament.
- Assessorar a les empreses industrials, de comerç, de serveis, de turisme i d’economia social i solidària,
per a incrementar la seva competitivitat, millorant l’organització del sector, optimitzant la gestió empresarial i
millorant la producció i la comercialització.
- Dur a terme diferents actuacions encaminades a donar a conèixer les necessitats i promoure la cultura
de la innovació i la intercooperació entre el teixit empresarial.
- Participar  activament  en  el  disseny  i  la  implementació  dels  projectes  supramunicipals  de
desenvolupament local.
- Participar en el disseny i implementació de nous mecanismes i recursos de trobada entre professionals,
empreses i iniciatives d’economia social i solidària.
- Fomentar  i  coordinar, si  s’escau, les iniciatives ciutadanes en relació a la promoció econòmica del
municipi en l’àmbit de la dinamització empresarial i comercial.
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- Elaborar estudis i informes tècnics, projectes i programes en l’àmbit de la seva especialitat.
- Organitzar,  coordinar  i  supervisar  la gestió de fires,  esdeveniments i  activitats  anuals  del  municipi.
Fomentar  i  participar  activament en organismes i  taules de treball  sectorial  en el  sector  firal  per  tal  de
millorar la visibilitat de les fires de la ciutat
- Realitzar l’atenció a la ciutadania en els aspectes propis de la seva competència; així com dur a terme
el seguiment de queixes i suggeriments relatives a l’àmbit.
- Mantenir  contactes  amb  representants  d’entitats,  associacions,  empreses  i  organismes  de  l’àmbit
d’ocupació, empresarials i formació.
- Coordinar i gestionar amb els departament pertinent la estratègia comunicativa per tal de difondre i
comunicar la execució de les polítiques de promoció econòmica, comerç, ocupació i empresarial a nivell
local en tota mena de mitjans de comunicació d’àmbit nacional i internacional
- Gestionar els recursos humans, econòmics i materials dels projectes i programes que s’assignin a cada
lloc de treball.
- Coordinar-se amb d’altres àmbits municipals en tots els projectes i programes d’actuació en xarxa o
comunitaris que requereixin una participació conjunta.
- Assistir  i  participar  en  els  actes  públics  als  quals  sigui  designat  assumint  la  representació  de
l’Ajuntament en la seva matèria competencial o qualsevol altre rol que li sigui requerit.
- Organitzar, coordinar i supervisar la gestió del mercat setmanal, esdeveniments i activitats anuals del
municipi.
- Coordinar la programació de les accions a executar en l’àmbit de promoció econòmica corresponent a
les polítiques de treball transfronterer responsabilitzant-se de l’execució i coordinació tècnica i orientant-les
cap als objectius fixats.
- Cerca de projectes europeus per tal de millorar la interrelació territorial així com la innovació i millorar
del desenvolupament econòmica local en qualsevol dels programes executats
- Gestió  de  programes  d’ajuts  i  subvencions  de  promoció  de  la  ciutat,  dirigides  a  millorar  la
emprenedoria, el comerç, serveis i empreses de la ciutat, així com també la difusió de la ciutat.
- Participar activament en comissions, reunions o grups de treball als quals sigui designat assumint la
representació de l’Ajuntament en la seva matèria competencial.
- 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

- I, en general qualsevol altra funció de caràcter similar que li sigui atribuïda

Les funcions  no són determinants  i  excloents,  per  la qual  cosa es  considera qualsevol  altra funció de
caràcter similar que li sigui atribuïda.

Cinquena. Requisits dels aspirants

Per poder prendre part en el procés les persones aspirants hauran de complir, en la data de finalització del
termini  de  presentació  de  sol·licituds,  i  durant  el  desenvolupament  del  procés  selectiu,  els  següents
requisits:

a) Tenir la nacionalitat espanyola o trobar-se en algun dels supòsits previstos a l’article 57 del TREBEP.
Independentment de la seva nacionalitat, també podran ser admesos en aquesta convocatòria els cònjuges
dels espanyols i espanyoles i dels nacionals d’altres estats membres si no estan separats de dret. Així com
els i les descendents dels i de les cònjuges dels espanyols i espanyoles i dels nacionals d’altres estats
membres de la Unió Europea, sempre que els cònjuges no estiguin separats de dret, si són menors de 21
anys o dependents.
Les  persones  aspirants  amb  nacionalitat  diferent  a  l’espanyola  hauran  de  demostrar  els  coneixements
suficients de castellà i català i es podrà exigir la superació de proves amb aquesta finalitat.
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b) Tenir la capacitat funcional per al desenvolupament de les funcions corresponents.
c) Haver complert els 16 anys i no excedir l’edat màxima de jubilació o la que s’estableixi a les bases
específiques de la convocatòria, si fos el cas, d’acord amb la normativa específica d’aplicació.
d) No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de les Administracions Públiques o
òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats Autònomes, ni trobar-se en situació d’inhabilitació
absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial o per exercir funcions similars a
les que es desenvolupaven.
En el  cas de pertànyer a un altre estat, no trobar-se inhabilitats o en situació equivalent ni  haver estat
sotmesos a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu estat i en els mateixos termes, l’accés
a l’ocupació pública.
e) Estar en possessió de la titulació de Grau universitari de la branca de les ciències socials i jurídiques.
En  el  cas  de  titulacions  expedides  a  l’estranger,  cal  aportar  l’homologació  corresponent  del  Ministeri
d’Educació, Cultura i Esports.
Si el títol procedeix d’un estat membre de la Unió Europea, s’ha de presentar el certificat acreditatiu del
reconeixement o d l’homologació del títol equivalent, de conformitat amb la Directiva 89/48/CEE, de 21 de
desembre de 1988, el Reial Decret 1837/2008 i altres normes de transposició i desplegament.
f) No tenir la condició de personal funcionari de carrera en el mateix cos, escala o especialitat, en la
mateixa escala, subescala, classe o categoria de l’administració a que s’opta.
g) Acreditar  coneixements  de  català  equivalents  al  nivell  C1  del  marc  europeu  comú  de  referència
(MECR) segons estableix el Decret 161/2002, d’11 de juny.
Els aspirants que no acreditin estar en possessió del certificat de coneixements de llengua catalana del
nivell de suficiència de català C1 de la Secretaria de Política Lingüística o equivalent hauran de realitzar una
prova de coneixements amb contingut anàleg.
Sempre que sigui possible, la prova la farà una persona tècnica del Consorci de Normalització Lingüística.
Aquesta persona assistirà al tribunal amb veu i sense vot. Aquesta té caràcter obligatori i eliminatori i es
qualificarà d’apte o no apte. Les persones aspirants que no superin la prova de català quedaran exclosos de
la convocatòria.
Quedaran exemptes de fer la prova aquelles persones candidates que, en algun procés de selecció per a
l’accés a la condició de personal funcionari o laboral, en qualsevol Administració o entitat del sector públic
institucional, ja hagin superat una prova de coneixements de català de nivell equivalent o superior.
h) Acreditar coneixements superiors de castellà tant en l’expressió oral com en l’escrita.
Les  persones  aspirants  admeses  en  el  procés  selectiu  que  no  tinguin  la  nacionalitat  espanyola  han
d’acreditar uns coneixements superiors de la llengua castellana.
L’aspirant que no pugui acreditar documentalment que posseeix el nivell requerit s’haurà de sotmetre a les
proves de coneixements de castellà previstes a les presents bases. Quedaran exemptes de la realització de
l’exercici de llengua castellana les persones aspirants que n’acreditin el coneixement superior mitjançant
alguna de les tres opcions següents:
- Haver cursat la primària, la secundaria i el batxillerat, si s’escau, a Espanya.
- Diploma d’espanyol  d’acord amb el  RDL 1137/2002, de 31 d’octubre,  o equivalent,  o certificat  que
acrediti haver superat totes les proves requerides per a l’obtenció del mateix.
- Certificat d’aptitud en espanyol per a persones estrangeres expedit per escoles oficials d’idiomes.
i) No patir cap malaltia ni cap limitació física o psíquica que impedeixi el desenvolupament normal de les
funcions corresponents a la plaça convocada.

Sisena. Presentació de sol·licituds i llista d’admesos i exclosos

6.1. Les persones interessades en prendre part en el procediment hauran de presentar una instància en la
qual hauran de fer constar que coneixen i accepten aquestes bases i reconeixen totes i cadascuna de les
condicions exigides.

Administració Local 591



  Número 245

Butlletí Oficial de la Província de Lleida Divendres, 23 de desembre de 2022

Les  instàncies  hauran  de  presentar-se  per  la  seu  electrònica  de  l’Ajuntament  de  la  Seu  d’Urgell
(www.laseu.cat) i es podran presentar únicament de forma telemàtica a la seu electrònica de l’Ajuntament.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals, per aquesta convocatòria els terminis seran
del dia 1.06.2023 al 20.06.2023, ambdós inclosos. L’Ajuntament no acceptarà instàncies presentades abans
de la data d’inici ni després de la data final.

Les bases i la convocatòria es publicaran íntegrament en el BOP i DOGC. Els restants i successius anuncis
d’aquesta convocatòria es faran públics únicament en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.

6.2. A la instància s’adjuntarà:

a. Fotocòpia  del  Document  Nacional  d’Identitat  o  del  document  equivalent  dels  altres  països,  o  el
consentiment de la persona aspirant per tal que l’Ajuntament pugui comprovar que les dades que la persona
manifesta s’ajusten a la realitat.
b. Fotocòpia de la titulació d’accés requerida.
c. Currículum vitae en el qual s’incloguin les dades personals i de contacte.
d. Fotocòpia del document acreditatiu dels coneixements de nivell de català.
e. Fotocòpia del document acreditatiu dels coneixements de nivell de castellà.
f. Llistat ordenat de mèrits a tenir en compte a la fase de concurs, així com altres mèrits i circumstàncies
al·legades que hagin de ser valorades.
g. Fotocòpia dels certificats i títols acreditatius dels mèrits al·legats, tant personals com professionals.
h. Declaració responsable de complir totes i cadascuna de les condicions exigides en les bases d’aquesta
convocatòria,  sempre  referides  a  la  data  en  què  expira  el  termini  assenyalat  per  a  la  presentació
d’instàncies.

6.3. Tota la documentació haurà de ser presentada de forma telemàtica. L’Ajuntament podrà requerir la
documentació original en cas de dubte per tal de garantir-ne la veracitat. En cas que es detecti falsedat en el
document la persona quedarà automàticament suspesa del procés.

6.4. Es computaran com a situacions assimilades al servei actiu, als efectes del còmput de serveis prestats,
els següents:

a. Les persones que hagin gaudit d’una excedència per cura de familiars d’acord amb l’article 89.4 del
TREBEP.
b. Les persones que hagin gaudit d’una excedència per raó de violència de gènere d’acord amb l’article
89.5 del TREBEP.
c. Les persones declarades en serveis especials d’acord amb l’article 87 del TREBEP.
d. El personal laboral declarat en excedència forçosa d’acord amb l’article 46.1 del TRET.

6.5. Amb la presentació de la sol·licitud, les persones aspirants:

a. Donen el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per
prendre part en aquesta convocatòria i per a la tramitació del procés selectiu, que seran incorporades al
fitxer de Recursos Humans, d’acord amb la normativa vigent.
b. Donen  el  seu  consentiment  a  rebre  per  via  electrònica  les  comunicacions  que  puguin  derivar-se
d’aquest procés.

6.6. Els aspirants, en el moment de la presentació de la instància per participar en el procés selectiu, hauran
de presentar en format digital, la fitxa d’autoavaluació amb els mèrits aportats així com la documentació
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acreditativa corresponent. Només s’han de fer constar els mèrits obtinguts fins a l’últim dia del període de
presentació d’instàncies.

6.7. El currículum vitae i la vida laboral no substitueixen les funcions de la fitxa d’autoavaluació aportada a
l’Annex de les presents bases.

6.8.  Els  certificats  o  titulacions  hauran  d’acreditar  que  s’han  obtingut  com  a  molt  tard  en  la  data  de
presentació de sol·licituds.

6.9.  Les  persones  en  situació  de  discapacitat  seran  admeses  al  procés  de  selecció  sense  necessitat
d’acreditar  les  seves  condicions  psíquiques,  físiques  i  sensorials  abans  del  seu  començament,  sens
perjudici  que,  superat  el  procés  selectiu,  en  presentar  la  documentació  per  ser  nomenades,  hauran
d’acreditar, igual que la resta d’aspirants, la seva capacitat per desenvolupar les funcions i tasques dels llocs
que es convoquen.

Els aspirants amb discapacitat podran demanar en la sol·licitud de participació, l’adaptació o l’adequació de
temps i mitjans materials per a la realització de les proves i dels exercicis previstos en la convocatòria i el
motiu d’aquestes. Als efectes d’aquestes adaptacions es considerarà el que estableix l’article 7 del Decret
66/1999, de 9 de març, sobre l’accés a la funció pública de les persones amb discapacitat i dels equips de
valoració multiprofessional.

Els  aspirants  en  situació  de  discapacitat  que  sol·licitin  adaptacions,  hauran  de  presentar  un  dictamen
vinculant expedit per l’equip multiprofessional competent que determinarà, si fos el cas, l’adaptació del lloc o
llocs de treball sempre que aquesta no impliqui una modificació exorbitant en el context de l’organització o
sigui incompatible amb el desenvolupament de les funcions i tasques del lloc o llocs que es convoca.

6.10. Un cop finalitzat el termini de presentació d’instàncies la Junta de Govern Local aprovarà, la llista
provisional de les persones aspirants admeses i excloses al procés selectiu, amb expressió de la causa
d’exclusió.  En  la  mateixa  resolució  s’indicarà  la  composició  del  tribunal  i  el  lloc,  la  data  i  l’hora  del
començament de les proves de coneixement d’idiomes, si s’escau.

6.11. Aquesta llista provisional es publicarà a l’e-tauler de l’Ajuntament. Malgrat això, en aplicació del que
preveu el segon paràgraf de l’art. 78 del Reglament del personal al servei de les entitats locals, es podrà
substituir aquesta publicació per una notificació a tots els interessats.

6.12. Un cop publicada la llista provisional es concedirà un termini de 5 dies hàbils per a la presentació
d’esmenes i reclamacions, per esmenar el defecte o adjuntar el document que sigui preceptiu. Si en aquest
termini no hi hagués reclamacions, al·legacions o esmenes la llista passaria a ser definitiva i es publicarà a
l’e-tauler de l’Ajuntament.

Setena. Tribunal qualificador

7.1. El tribunal qualificador s’ajustarà al que disposa l’article 60 del TREBEP i al Reglament de Personal al
servei de les entitats locals, aprovats pel Decret 214/1990. La seva composició serà estricament tècnica,
ajustada als principis d’imparcialitat i professionalitat, seguint en la mesura del possible els criteris de paritat
entre dones i homes.

7.2. El tribunal qualificador estarà constituït de la següent manera:

- President: un funcionari de carrera i/o personal laboral fix, personal de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.
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- Dos vocals tècnics: funcionaris de carrera i/o personal laboral fix que podran ser o no personal del
mateix Ajuntament i que compliran en tot moment amb els requisits de professionalitat i imparcialitat.
- Secretari: un funcionari o personal laboral fix de l’Ajuntament, amb veu però sense vot.

Un dels vocals i el seu suplent ho serà a proposta de l’EAPC.

7.3. El tribunal no podrà constituir-se sense l’assistència d’almenys tres membres amb veu i vot, titulars o
suplents, ni podrà actuar sense la presència, com a mínim, del President i del Secretari. El Tribunal podrà
optar per reunir-se telemàticament sempre que es compleixin els requisits indicats a la base setena.

7.4.  El  tribunal pot  disposar la incorporació a les seves tasques d’assessors especialistes, els quals es
limitaran a l’exercici de les seves especialitats tècniques en base a les quals col·laboraran exclusivament
amb el tribunal. La seva funció se circumscriu a l’assessorament tècnic especialitzat, actuant amb veu però
sense vot. Els assessors hauran de guardar sigil i confidencialitat sobre les dades i assumptes sobre els
quals tinguin coneixement a conseqüència de la seva tasca assessora al tribunal.

7.5. L’abstenció i recusació dels i de les membres del tribunal s’ha d’ajustar al que preveuen els articles 23 i
24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

7.6.  El  tribunal  està  facultat  per  resoldre  els  dubtes  o  les  discrepàncies  que  s’originin  durant  el
desenvolupament del procés de selecció.

7.7. En cas d’empat, el vot del President serà de qualitat.

7.8.  El  tribunal  ordenarà  a  les  persones  aspirants  d’acord  amb  la  puntuació  declarada  en  la  fitxa
d’autoavaluació.

7.9. Una vegada es disposi d’aquest llistat ordenat, el tribunal comprovarà les puntuacions de les persones
aspirants.  La  comprovació  es  realitzarà  respecte  dels  documents  aportats  i  esmentats  a  la  fitxa
d’autoavaluació i/o les dades aportades pel  Servei  de Recursos Humans de l’Ajuntament  respecte dels
serveis prestats en aquesta administració. En cas d’empat es verificarà la informació per poder desfer-los en
funció dels criteris fixats a la base 9.2 de les presents bases.

7.10. El tribunal podrà exigir que els aspirants mostrin els documents originals. En aquest cas, els aspirants
hauran d’aportar-los a l’Ajuntament  en el  termini  màxim de 5 dies des del  requeriment  que es  faci  als
aspirants.

7.11. El tribunal podrà decidir no comprovar la puntuació dels aspirants que, segons la puntuació que han fet
constar a la fitxa d’autoavaluació, no tenen opcions de poder ser seleccionats.

7.12. Una vegada realitzada la comprovació, el tribunal fixarà la llista provisional de puntuacions, ordenant
de major a menor les sol·licituds i indicant el resultat d’aplicar els criteris de desempat, quan hagi estat
necessari. En aquest llistat, les persones aspirants amb puntuació idèntica sortiran al mateix lloc.

7.13. El llistat es publicarà a l’e-Tauler de la seu electrònica de l’Ajuntament i no es farà cap notificació
personal als aspirants.

7.14. Les persones aspirants podran formular al·legacions en un termini de 5 dies hàbils a comptar des del
dia següent a la data de publicació de la llista i aportar els documents justificatius dels mèrits que s’hagin fet
constar  a la fitxa d’autoavaluació.  No podran incloure nous mèrits que no s’hagin fet  constar  a la fitxa
d’autoavaluació.

Administració Local 594



  Número 245

Butlletí Oficial de la Província de Lleida Divendres, 23 de desembre de 2022

7.15.  El  tribunal  analitzarà  les  al·legacions,  les  resoldrà  justificadament,  fixarà  el  llistat  definitiu  de
puntuacions i farà la proposta de nomenament o contractació a l’òrgan competent. L’acta es publicarà a
l’e-Tauler de la seu electrònica de l’Ajuntament.

Vuitena. Procés selectiu

8.1. La forma de selecció serà la de concurs de mèrits, que es regirà segons els criteris generals establerts
a  l’acord  sobre  els  processos  d’estabilització  de  l’Ajuntament  de  la  Seu  d’Urgell  i  allò  disposat  a  les
Disposicions  Addicionals  6ª  i  8ª  de la  Llei  20/2021, de 28 de desembre,  de mesures  urgents  per  a  la
reducció de la temporalitat en l’ocupació pública.

8.2. Les persones aspirants que no acreditin un coneixement de català i castellà segons allò disposat a la
base 5ª hauran de realitzar les proves de coneixements de llengües que es detallen a continuació:

a. Prova de coneixements de català.
S’ajustarà a les disposicions del  Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del  coneixement del
català  i  l’aranès  en  els  processos  de  selecció  de  personal  i  de  provisió  de  llocs  de  treball  de  les
administracions públiques de Catalunya.
La prova de llengua catalana es qualificarà com a apte o no apte, essent, per tant, de caràcter eliminatori, i
el fet de no superar-la suposarà l’exclusió del procés selectiu.
Les  persones  aspirants  que  estiguin  en  possessió  del  certificat  acreditatiu  corresponent  o  els  seus
equivalents resten exempts de portar a terme aquesta prova.
b. Prova de coneixements de castellà.
Consistirà en la realització d’una prova en què es comprovarà que les persones aspirants posseeixen un
nivell  adient  de comprensió  i  expressió oral  i  escrita  d’aquesta llengua,  en tot  cas  ajustat  al  contingut
funcional del lloc de treball a desenvolupar.
La prova de llengua castellana es qualificarà com a apte o no apte, essent, per tant, de caràcter eliminatori, i
el fet de no superar-la suposarà l’exclusió del procés selectiu.
Les  persones  aspirants  que  estiguin  en  possessió  del  certificat  acreditatiu  corresponent  o  els  seus
equivalents resten exempts de portar a terme aquesta prova.

8.3. L’acreditació i valoració dels mèrits es realitzarà d’acord amb els següents paràmetres:

a. El  límit  temporal  per  valorar  l’experiència  professional  serà  la  data  de  finalització  del  termini  de
presentació de sol·licituds de participació.
b. Només  es  valoraran  els  mèrits  citats  a  la  fitxa  d’autoavaluació  aportada  durant  el  període  de
presentació  d’instàncies  i  que es  pugui  verificar  amb la  documentació  acreditativa  presentada dins  del
mateix termini.
c. L’experiència professional es computa per mesos complets.
d. Els serveis prestats a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell  s’hauran d’acreditar mitjançant el certificat de
serveis prestats. El certificat no s’haurà d’aportar amb la instància i s’incorporarà d’ofici a la documentació
de cada aspirant, si aquest ho fa constar a la fitxa d’autoavaluació.
e. Els serveis prestats a d’altres Administracions públiques s’acreditaran mitjançant certificat de serveis
prestats amb el model de l’Annex I del Reial Decret 1461/82. No s’acceptaran els acreditats amb algun altre
model de certificat.
f. L’acreditació de la formació es realitzarà mitjançant  fotocòpia  dels  corresponents  títols  o certificats
emesos per les institucions formadores corresponents, que hauran d’incloure la identificació de la persona
titular, les hores de durada o crèdits equivalents, la temàtica, la data d’emissió, la indicació sobre si és un
certificat d’aprofitament o assistència, i l’organisme emissor.
g. Els mèrits obtinguts a l’estranger s’han d’acreditar mitjançant certificats traduïts oficialment a qualsevol
de les dues llengües oficials a Catalunya.
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8.4. La puntuació del concurs de mèrits serà d’un màxim de 10 punts, que es distribuiran d’acord amb els
criteris següents:

8.4.1. Experiència professional.

L’experiència professional tindrà una valoració màxima de 6 punts, segons es detalla:

a. L’experiència  en  la  plaça  convocada  o  equivalent,  com a  funcionari  interí,  laboral  temporal,  o  en
adscripcions o assignacions temporals a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i/o a qualsevol ens públic que en
depèn es valorarà amb 0,10 punts per cada mes de serveis prestats.
b. L’experiència en altres llocs del mateix grup o subgrup de classificació, però no en la realització de
feines anàlogues, com a funcionari interí, laboral temporal, o en adscripcions o assignacions temporals a
l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i/o a qualsevol ens públic que en depèn es valorarà amb 0,0705 punts per
cada mes de serveis prestats.
c. L’experiència en llocs de treball  realitzant  tasques anàlogues a les de la plaça convocada, com a
funcionari interí  o laboral temporal, en altres administracions locals o en organismes o societats que en
depenguin es valorarà amb 0,033 punts per cada mes de serveis prestats.

8.4.1.2. Per a valorar l’experiència professional es seguiran els criteris següents:

a. Es comptabilitzarà com a mes un període ininterromput de 30 dies, independentment de la jornada de
treball, i no es tindran en compte les fraccions inferiors excepte quan s’apliquin els criteris de desempat.
b. En aquells casos de reducció de jornada per guarda legal o cura directa d’un familiar fins al segon grau
de consanguinitat o afinitat, aquests períodes es computaran com a jornada sencera, sempre que quedin
acreditats.

8.4.2. Formació.

Els mèrits acadèmics es valoraran amb un màxim de 4 punts, seguint els criteris següents:

a. Titulacions.  Es  valorarà  la  formació  reglada  (altres  graus  universitaris,  llicenciatures,  diplomatures,
màsters, postgraus) que tinguin relació directa amb el lloc de treball a ocupar, diferents de la titulació que
dona accés a la plaça convocada. Les puntuacions seran les següents:
o 0,75 punts per grau o equivalent
o 0,50 punts per màster o doctorat
o 0,40 punts per postgrau

No es valoraran postgraus que siguin primera part d’un mestratge si el mestratge s’ha valorat.

b. Es valoraran amb 0,08 punts per hora de formació acreditada:
i. Formacions relacionades amb el lloc de treball a ocupar.
ii. Formacions transversals, com per exemple en igualtat, organització o treball en equip, entre d’altres.
iii. Cursos relacionats amb el lloc de treball i les tasques a desenvolupar, sempre que siguin expedits per
l’administració  pública i/o empreses  privades,  i  sempre que aquests  cursos  hagin  estat  contractats  per
l’Ajuntament de la Seu d’Urgell o una altra administració.
No es valoraran els certificats on no s’especifiquin les hores de formació.
c. Nivell de català superior a l’exigit: s’atorgaran 0,25 punts per nivell.
d. Formació ACTIC: s’atorgaran 0,50 punts per nivell.

8.4.3. Altres mèrits.
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Es valorarà amb 0,50 punts haver superat un concurs-oposició de la categoria convocada a l’Ajuntament de
la Seu d’Urgell sense haver obtingut plaça en propietat.

Novena. Llista de persones aprovades i presentació de documents

9.1. La puntuació definitiva del procés selectiu serà el resultat de la puntuació obtinguda en la valoració dels
mèrits.

9.2. En cas d’empat, l’ordre de les persones aspirants s’establirà seguint els següents criteris:

1. Segons l’experiència total acreditada:
a. Major experiència a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i a la plaça convocada.
b. Major experiència a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i en altres llocs de treball del mateix grup que el de
la plaça convocada.
c. Major experiència en altres entitats locals i a la plaça convocada.
2. Major  nombre  de  dies  d’experiència  professional  en  la  plaça  convocada  o  equivalent,  prestats  a
l’Ajuntament de la Seu d’Urgell o en qualsevol ens públic integrat d’aquest.
3. La persona aspirant de major edat.

9.3.  Un  cop  finalitzada  la  qualificació  de  les  persones  aspirants  es  publicarà  la  relació  de  persones
aprovades per ordre de puntuació final.

9.4. L’aspirant que resulti seleccionat haurà de presentar davant de la Secretaria General de l’Ajuntament,
dins del termini de 20 dies naturals des de que es faci pública la proposta d’aspirant a la plaça objecte
d’aquesta  convocatòria  i  abans  del  seu  nomenament  com  a  funcionari  de  carrera,  el  certificat  mèdic
acreditatiu de complir  les condicions  físiques  o psíquiques  específiques  per  a l’exercici  de les funcions
pròpies del lloc de treball al que es fa referència així com original o còpia compulsada de tots els documents
requerits a la base cinquena d’aquesta convocatòria.

9.5.  Si  l’aspirant  seleccionat  no pren possessió o no aporta  la  referida documentació durant  el  termini
previst, es procedirà al nomenament del següent aspirant de la llista de puntuacions finals, respecte el qual
serà aplicable el mateix termini que a l’anterior; i així successivament per ordre de prelació d’acord amb les
puntuacions finals.

Desena. Període de pràctiques

10.1. Formarà part del procés selectiu la superació d’un període de pràctiques amb caràcter eliminatori, que
tindrà una durada de tres mesos.

10.2.  A la  finalització  del  període  de  pràctiques  s’emetrà  informe  d’avaluació  per  part  de  la  persona
responsable de fer el seguiment de la persona nomenada. La qualificació d’aquest període serà apte o no
apte. En cas dels aspirants declarats no aptes per resolució motivada de l’Alcaldia amb tràmit d’audiència
previ, perdran en conseqüència tots els drets al nomenament.

10.3. El període de pràctiques es suprimirà en el cas que la persona aspirant hagi ocupat durant un termini
superior  als  tres  mesos  com  a  període  de  pràctiques  una  plaça  equivalent  a  la  de  l’objecte  de  la
convocatòria i a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.

10.4. Durant el període de pràctiques el personal haurà d’assistir als cursos de formació que l’Ajuntament
pugui organitzar.
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10.5. Els aspirants que hagin superat aquest període seran nomenats funcionaris de carrera. Els que no
l’hagin superat perdran tots els drets al nomenament.

Onzena. Creació i funcionament de la borsa de treball

11.1. Borsa de treball genèrica tindrà el funcionament que es descriu a continuació:

Les persones aspirants a les vacants convocades i que no obtinguin plaça passaran a formar part d’una
borsa de treball  de caràcter  extraordinari  per  ordre de puntuació.  Aquesta borsa funcionarà dins de la
jerarquia de borses i serà la que prevalgui per sobre del a resta de borses existents.

En cas d’empat entre els aspirants que s’incorporaran a la borsa, l’ordre s’establirà seguint els criteris de
desempat establerts en la base 9.2 de les presents bases.

11.2. Borsa de treball específica:

La finalitat d’aquesta borsa és excepcional, atenent l’esperit de la Llei 20/2021. Així, l’objecte de la borsa és
proveir aquelles places que han estat cobertes inicialment en propietat i respecte de les quals l’aspirant
seleccionat durant el  període de prova o mentre duri el  pla d’estabilització passi  a una situació que no
impliqui reserva de plaça. En aquest cas, l’Ajuntament podrà recórrer a la borsa de funcionaris de carrera
per tal de proveir la plaça que es generi com a conseqüència de la plaça que hagi tornat a quedar vacant.

La borsa de treball creada a partir d’aquest procés selectiu serà vigent fins al dia 31 d’octubre de 2024.

Les persones aspirants que passin a formar part de la borsa de treball podran ser cridades per l’Ajuntament
d’acord amb l’ordre rigorós de qualificació per al seu nomenament d’acord amb allò disposat a l’article 10 del
TREBEP, sempre i quan es trobin disponibles i reuneixin la resta de requisits en la data prevista per a l’inici
de la interinitat, i procedeixi legalment conforme a la normativa vigent del moment.

11.3. La pertinència a la borsa de treball  no implica, per si mateixa, cap mena de dret al nomenament.
Únicament es garanteix que quan l’Ajuntament consideri necessària la cobertura urgent d’una plaça s’apliqui
el procediment establert en aquestes bases.

11.4 L’Ajuntament intentarà comunicar-se un màxim de tres vegades amb la persona aspirant mitjançant
mitjans telemàtics: trucada telefònica, videotrucada, correu electrònic, SMS, etc. Entre cada intent hauran de
passar com a mínim 3 hores.

Si la persona no respongués en un termini màxim de tres dies hàbils, aquesta passaria a ocupar el darrer
lloc de la borsa de treball i l’Ajuntament iniciaria les comunicacions amb el o la següent aspirant de la borsa.
Tots els intents de comunicació per part de l’Ajuntament quedaran registrats a l’expedient pertinent.

11.5. Si la persona cridada respongués a la comunicació iniciada per l’Ajuntament, aquest li atorgaria un
període màxim de dos dies hàbils per manifestar la seva conformitat o renúncia al nomenament.

11.6. La permanència de les persones a aquesta borsa resta supeditada a la disponibilitat per cobrir les
vacants que es presentin. S’exceptuen d’aquest supòsit les renúncies per causa justificada. Es consideren
causes justificades aquelles sobrevingudes i no voluntàries com malalties, part o compliment d’un deure
inexcusable  de  caràcter  públic  o  personal,  entre  d’altres.  Aquestes  situacions  s’hauran  de  justificar
documentalment.
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11.7. Les persones que acumulin dues renúncies corresponents a dues ofertes de treball per alguna causa
diferent a les citades anteriorment, o siguin sancionades per la incoació d’un procediment disciplinari, seran
eliminades de la borsa.

11.8. Si el responsable del servei on s’adscrigui la persona integrant de la borsa prèviament nomenada emet
un informe negatiu, relatiu a la manca de capacitat manifestada per un rendiment insuficient que impedeixi
realitzar amb eficàcia les funcions atribuïdes al lloc de treball, en donarà trasllat a Recursos Humans, i
s’articularà  el  procediment  contradictori  corresponent,  el  qual  podrà comportar  l’expulsió  de la  persona
aspirant de la borsa, tot informant, si s’escau, la representació del personal.

Dotzena. Incompatibilitats

12.1. Serà aplicable a les persones proposades el règim d’incompatibilitat al sector públic, en compliment
dels quals en el moment del nomenament, hauran d’aportar una declaració de les activitats que realitza,
sol·licitant la compatibilitat en el seu cas, o exercir l’opció prevista a l’article 337 del Decret 214/90, de 30 de
juliol,  pel  qual  s’aprova el  Reglament  de Personal  al  servei  de les entitats  locals, així  com la resta de
disposicions aplicables.

12.2.  Pel  que  fa  a  la  determinació  i  adscripció  al  lloc  de  treball,  règim d’horari  i  jornada,  la  persona
nomenada s’atindrà als acords i resolucions que adoptin els òrgans corresponents de l’Ajuntament.

Tretzena. Incidències i recursos

13.1. Contra la convocatòria i les presents bases, que exhaureixen la via administrativa, es podrà interposar
per part de les persones interessades recurs potestatiu de reposició en el termini d’un mes davant el mateix
òrgan que les hagi aprovat, d’acord amb l’article 123 de la Llei  39/2015, d’1 d’octubre, de procediment
administratiu  comú  de  les  administracions  públiques.  En  cas  de  no  interposar  el  recurs  potestatiu  de
reposició es podrà interposar directament recurs contenciós administratiu, segons l’article abans esmentat i
el 45 i següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa,
davant el Jutjat contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la publicació
al Butlletí Oficial de la Província de Lleida.

13.2. Els actes qualificats del tribunal qualificador podran ser recorreguts en alçada davant la presidència de
la corporació o de l’autoritat en qui hagi delegat en el termini d’un mes des que s’hagin publicat.

13.3. Els actes de tràmit del tribunal qualificador no podran ser objecte de recurs, sense perjudici que es
puguin interposar reclamacions quan es tracti d’esmenar possibles errors materials en la confecció de la
llista d’aprovats, errors en la transcripció de publicacions, errors aritmètics en les qualificacions o errors
observables a simple vista. Aquests errors també podran ser corregits d’ofici pel tribunal.

13.4. El Tribunal està facultat per resoldre els dubtes o discrepàncies que sorgeixin referents a aquestes
bases i al desenvolupament del procés selectiu, i per prendre els acords necessaris pel seu bon ordre i
desenvolupament.

13.5. En allò no previst en aquestes bases serà d’aplicació el que disposen la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim
local que va ser aprovat per Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, el Reial Decret Legislatiu 5/2015,
de 30 d’octubre, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, el Text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya que va ser aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril,  el  Reglament  de  personal  al  servei  de  les  entitats  locals  que  va  ser  aprovat  per  decret  de  la
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Generalitat  de  Catalunya  214/1990,  de  30  de  juliol,  la  Llei  39/2015,  de  1  d’octubre,  de  procediment
administratiu comú de les Administracions Públiques, i la resta de les disposicions vigents en la matèria.

Catorzena. Clàusula de protecció de dades de caràcter general

14.1. L’Ajuntament de la Seu d’Urgell  tractarà les dades personals de les persones sol·licitants i  de les
persones seleccionades en aquest  procés selectiu,  amb la finalitat  de gestionar  la seva sol·licitud i  les
actuacions objecte d’aquesta convocatòria, i es sotmet a les obligacions previstes en el Reglament europeu
2016/679, de 27 d’abril, General de Protecció de Dades (RGPD) i la seva adaptació a l’ordenament jurídic
espanyol a través de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia
dels drets digitals, i la resta de normativa complementària. En concret es preveu el tractament de dades de
contacte i acadèmics de les persones que participen en l’execució i seguiment dels objectius establerts en
aquestes bases.

14.2. L’Ajuntament de la Seu d’Urgell realitzarà les tasques necessàries perquè s’acompleixin els principis i
deures establerts en la normativa vigent  sobre la matèria, per garantir  que no hi  ha risc per als drets i
llibertats dels sol·licitants i dels seleccionats. Aquestes actuacions han d’incloure especialment la garantia de
transparència, en compliment dels articles 13 i 14 del RGPD, amb la informació detallada per la corporació.

14.3.  Per  a  qualsevol  consulta  o  queixa  relacionades  amb  el  tractament  de  les  dades  personals,  els
sol·licitants  tenen el  dret de contactar  amb el  delegat de protecció de dades a través de la bústia que
l’Ajuntament de la Seu d’Urgell posa a la seva disposició: dpd@aj-laseu.cat

14.4. Les dades que les persones seleccionades han facilitat, un cop finalitzat el motiu que n’ha originat la
recollida, es conserven seguint les instruccions de gestió documental i d’arxiu de l’Ajuntament. Les dades
que les persones sol·licitants han facilitat es conserven durant un màxim de 3 anys a partir de la presentació
de la sol·licitud.

14.5.  Les persones aspirants  i  les persones seleccionades poden exercir  els  drets d’accés, rectificació,
supressió, limitació, portabilitat o oposició al tractament de les seves dades, en els termes previstos a la
legislació vigent, a través de la seu electrònica de l’Ajuntament.

14.6. Les persones seleccionades tenen l’obligació de respectar la confidencialitat de tota la informació i les
dades de caràcter personal que, per qualsevol mitjà, els arribin com a conseqüència de la seva estada a
l’Ajuntament, i no desvelar-les ni reproduir-les de cap manera a fora de l’Ajuntament. Les dades esmentades
poden referir-se tant a empleats públics, com a usuaris o ciutadans i, en general, a totes aquelles terceres
persones que de forma directa o indirecta es posin en contacte amb l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.

14.7. Les persones seleccionades tenen l’obligació de complir amb les polítiques de seguretat, protecció de
dades i ús dels sistemes d’informació vigents a l’Ajuntament, així com qualsevol instrucció que, en aquest
sentit, se’ls faciliti. A més, han de respectar la confidencialitat de qualsevol fet que hagin observat o que el
personal de l’Ajuntament els hagi fet arribar en relació amb el servei o el personal esmentat.

ANNEX
Fitxa d’autoavaluació de mèrits (l’autobaremació té la consideració de declaració responsable. La falsedat
en les dades d’autobaremació determina l’exclusió del procés i la consideració de no haver-hi participat, a
més de les actuacions legals que derivin de la falsedat en les dades) *

1. Dades personals

Nom i cognoms DNI
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2. Dades de la plaça objecte de la convocatòria

Identificació de la plaça

Denominació: Tècnic de promoció econòmica

Escala: Administració Especial

Subescala: Serveis especials

Grup: A1

Naturalesa: Funcionarial

3. Experiència professional

NÚM. DE MESOS

Mesos  de  servei  o  de  treball  prestat  en  la  plaça  objecte  de  la
convocatòria o equivalent, com a funcionari interí, laboral temporal, o en
adscripcions o assignacions temporals a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell
i/o a qualsevol ens públic que en depèn.

Mesos de servei o de treball prestat en altres llocs de treball en el mateix
grup  o  subgrup  de  classificació,  però  no  en  l’exercici  de  funcions
anàlogues, com a funcionari interí, laboral temporal, o en adscripcions o
assignacions temporals a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i/o a qualsevol
ens públic que en depèn.

Mesos  de  servei  o  de  treball  prestat  en  la  realització  de  tasques
anàlogues a les de la plaça convocada, com a funcionari interí o laboral
temporal,  en  qualsevol  altra  administració  local  o  en  organismes  o
societats que depenguin d’aquesta.

4. Formació
Es valorarà aquella formació reglada que tingui relació directa amb el lloc de treball a ocupar, diferent de la
que dona accés a la plaça convocada:

Formació reglada Sí / No

Titulació de Grau o equivalent 
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Titulació de màster o doctorat

Titulació de postgrau

Altres equivalents:

Formació no reglada
NOM DE L’ACCIÓ FORMATIVA HORES ORGANISME FORMADOR (CAL INDICAR EL

RÈGIM JURÍDIC DE L’ORGANISME)

Coneixements de català Sí / No

Certificat de nivell superior de català 

Formació ACTIC Sí / No

Nivell 1 – Certificat bàsic ACTIC
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Nivell 2 – Certificat mitjà ACTIC

Nivell 3 – Certificat avançat ACTIC

5. Altres mèrits

Sí / No

Ha superat un procés selectiu de concurs-oposició per a l’accés a una
plaça de la categoria de la plaça objecte de al convocatòria sense haver
obtingut plaça en propietat?

Bases reguladores del procés selectiu d’una plaça de xofer adscrit al servei de neteja viària, mitjançant el
sistema de concurs, corresponents a l’oferta pública d’estabilització de l’ocupació temporal de l’ajuntament
de la Seu d’Urgell.

Primera. Objecte i justificació

L’objecte  d’aquestes  bases  és  regular  la  selecció,  mitjançant  convocatòria pública i  amb el  sistema de
concurs de mèrits, d’una plaça de xofer  adscrit  al  Servei  de neteja viària,  classificada a la plantilla  de
personal de l’Ajuntament de La Seu d’Urgell, subgrup C2, en règim laboral.

Aquesta plaça es troba subjecta al procés excepcional d’estabilització regulat per la Llei 20/2021, de 28 de
desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat i resten regides per les presents bases,
corresponents a l’oferta d’estabilització de l’ocupació temporal de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, aprovades
per l’Alcaldia núm. 368/2022 en data 24.05.2022, publicades al  BOP de Lleida en data 30.05.2022 i  al
DOGC en data 27.05.2022.

Segona. Normativa aplicable

L’Acord de condicions generals que regeix aquesta convocatòria va ser aprovat per la Junta de Govern
Local del dia 07.11.2022 i publicat al BOP el dia 15.11.2022

Aquesta convocatòria es regeix per allò disposat a la normativa vigent en matèria de Funció Pública. En
concret, al Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de l’Estatut bàsic
de l’empleat públic, al Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei
de les entitats locals, al 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, a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local
i al Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del coneixement del català i l’aranès en els processos
de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya.

Tercera. Principis rectors

L’Ajuntament  de La Seu d’Urgell  garanteix que tots  els  processos  de selecció es regiran pels  principis
constitucionals d’igualtat, mèrit i capacitat, així com els de:

a) Publicitat i convocatòria de les bases.
b) Transparència.
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c) Imparcialitat i professionalitat dels membres del tribunal.
d) Independència i discrecionalitat tècnica en l’actuació del tribunal.
e) Adequació entre el contingut dels processos selectius i les funcions o tasques a desenvolupar.
f) Agilitat, sense perjudici de l’objectivitat, en els processos de selecció.

Quarta. Característiques de la plaça

Les característiques de la plaça objecte de la convocatòria són les següents:

 Nombre de places: 1
 Codi convocatòria: S.201.01
 Règim: laboral fix.
 Denominació: Xofer adscrit al servei de neteja viària.
 Grup: C2.
 Jornada: completa
 Funcions generals:
- Realitzar els treballs vinculats a neteja de la via pública, incloent carrers, places, papereres i neteja de
cartells.
- Conduir  la  maquinària del  servei  de neteja  viària,  incloent  vehicles de transport,  escombradores  o
camió per baldejar.
- Conduir màquines d’escombrada mecànica de la via pública.
- Conduir el camió (+3.500kg) amb cuba de 9.000L de capacitat
- Manejar l’hidronetejadora d’alta pressió per a l’eliminació de taques i similars
- Tasques de baldeig de carrers, places i voreres de la via pública mitjançant mànegues de 25 m/m de
diàmetre o superior.
- Dirigir  els operaris de neteja viària que acompanyin a la maquinaria de neteja viària quan treballin
conjuntament.
- Proposar  la  compra  de  material  i  dels  mitjans  necessaris  per  realitzar  les  feines  encomanades,  i
proveir-se del material i mitjans necessaris per al desenvolupament dels treballs encarregats.
- Col·laborar en la realització i actualització d’inventaris de material, mitjans auxiliars, etc.
- Dur a terme les ordres i instruccions emeses pel seu superior jeràrquic.
- Col·laborar i donar suport als superiors en la realització dels treballs manteniment a la via pública.
- Realitzar els trasllats de material, tant dels propis de la feina com d’aquells que li puguin encarregar i
conduir els vehicles assignats per al desplaçament.
- Utilitzar adequadament les instal·lacions, els vehicles, la maquinària i l’utillatge, així com tenir cura dels
mateixos, tant del seu manteniment com del seu endreç.
- Netejar i mantenir l’interior i exterior dels vehicles al seu càrrec
- Donar suport a la resta de l’equip en el desenvolupament de les tasques i a l’equip de manteniment
municipal, tant en situacions d’emergència com en puntes de treball, o quan així sigui requerit.
- Comunicar  a  les  persones  superiors  responsables  els  desperfectes  i  possibles  incidències  que es
puguin produir en l’execució de les seves funcions.
- Mantenir en les millors condicions possibles de conservació i neteja les dependències adscrites al seu
àmbit competencial, i controlar el correcte estat de les mateixes.
- Utilització d’eines, maquinaria, mitjans auxiliars, riscos i mesures preventives per la realització de les
tasques pròpies de l’ofici.
- 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

- I, en general qualsevol altra funció de caràcter similar que li sigui atribuïda
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Les funcions  no són determinants  i  excloents,  per  la qual  cosa es  considera qualsevol  altra funció de
caràcter similar que li sigui atribuïda.

Cinquena. Requisits dels aspirants

Per poder prendre part en el procés les persones aspirants hauran de complir, en la data de finalització del
termini  de  presentació  de  sol·licituds,  i  durant  el  desenvolupament  del  procés  selectiu,  els  següents
requisits:

a) Tenir la nacionalitat espanyola o trobar-se en algun dels supòsits previstos a l’article 57 del TREBEP.
Independentment de la seva nacionalitat, també podran ser admesos en aquesta convocatòria els cònjuges
dels espanyols i espanyoles i dels nacionals d’altres estats membres si no estan separats de dret. Així com
els i les descendents dels i de les cònjuges dels espanyols i espanyoles i dels nacionals d’altres estats
membres de la Unió Europea, sempre que els cònjuges no estiguin separats de dret, si són menors de 21
anys o dependents.
Les  persones  aspirants  amb  nacionalitat  diferent  a  l’espanyola  hauran  de  demostrar  els  coneixements
suficients de castellà i català i es podrà exigir la superació de proves amb aquesta finalitat.
b) Tenir la capacitat funcional per al desenvolupament de les funcions corresponents.
c) Haver complert els 16 anys i no excedir l’edat màxima de jubilació o la que s’estableixi a les bases
específiques de la convocatòria, si fos el cas, d’acord amb la normativa específica d’aplicació.
d) No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de les Administracions Públiques o
òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats Autònomes, ni trobar-se en situació d’inhabilitació
absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial o per exercir funcions similars a
les que es desenvolupaven.
En el  cas de pertànyer a un altre estat, no trobar-se inhabilitats o en situació equivalent ni  haver estat
sotmesos a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu estat i en els mateixos termes, l’accés
a l’ocupació pública.
e) Estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent, o estar
en condició d’obtenir-lo en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds de participació.
En  el  cas  de  titulacions  expedides  a  l’estranger,  cal  aportar  l’homologació  corresponent  del  Ministeri
d’Educació, Cultura i Esports.
Si el títol procedeix d’un estat membre de la Unió Europea, s’ha de presentar el certificat acreditatiu del
reconeixement o d l’homologació del títol equivalent, de conformitat amb la Directiva 89/48/CEE, de 21 de
desembre de 1988, el Reial Decret 1837/2008 i altres normes de transposició i desplegament.
f) No tenir la condició de personal laboral fix en el mateix cos, escala o especialitat, en la mateixa escala,
subescala, classe o categoria de l’administració a que s’opta.
g) Acreditar coneixements de català equivalents al nivell B2 del marc europeu comú de referència (MECR)
segons estableix el Decret 161/2002, d’11 de juny.
Els aspirants que no acreditin estar en possessió del certificat de coneixements de llengua catalana del
nivell de suficiència de català B2 de la Secretaria de Política Lingüística o equivalent hauran de realitzar una
prova de coneixements amb contingut anàleg.
Sempre que sigui possible, la prova la farà una persona tècnica del Consorci de Normalització Lingüística.
Aquesta persona assistirà al tribunal amb veu i sense vot. Aquesta té caràcter obligatori i eliminatori i es
qualificarà d’apte o no apte. Les persones aspirants que no superin la prova de català quedaran exclosos de
la convocatòria.
Quedaran exemptes de fer la prova aquelles persones candidates que, en algun procés de selecció per a
l’accés a la condició de personal funcionari o laboral, en qualsevol Administració o entitat del sector públic
institucional, ja hagin superat una prova de coneixements de català de nivell equivalent o superior.
h) Acreditar coneixements superiors de castellà tant en l’expressió oral com en l’escrita.
Les  persones  aspirants  admeses  en  el  procés  selectiu  que  no  tinguin  la  nacionalitat  espanyola  han
d’acreditar uns coneixements superiors de la llengua castellana.
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L’aspirant que no pugui acreditar documentalment que posseeix el nivell requerit s’haurà de sotmetre a les
proves de coneixements de castellà previstes a les presents bases. Quedaran exemptes de la realització de
l’exercici de llengua castellana les persones aspirants que n’acreditin el coneixement superior mitjançant
alguna de les tres opcions següents:
- Haver cursat la primària, la secundaria i el batxillerat, si s’escau, a Espanya.
- Diploma d’espanyol  d’acord amb el  RDL 1137/2002, de 31 d’octubre,  o equivalent,  o certificat  que
acrediti haver superat totes les proves requerides per a l’obtenció del mateix.
- Certificat d’aptitud en espanyol per a persones estrangeres expedit per escoles oficials d’idiomes.
i) No patir cap malaltia ni cap limitació física o psíquica que impedeixi el desenvolupament normal de les
funcions corresponents a la plaça convocada.
j) Estar en possessió del permís de conduir B, C1 i C

Sisena. Presentació de sol·licituds i llista d’admesos i exclosos

6.1. Les persones interessades en prendre part en el procediment hauran de presentar una instància en la
qual hauran de fer constar que coneixen i accepten aquestes bases i reconeixen totes i cadascuna de les
condicions exigides.

Les  instàncies  hauran  de  presentar-se  per  la  seu  electrònica  de  l’Ajuntament  de  la  Seu  d’Urgell
(www.laseu.cat) i es podran presentar únicament de forma telemàtica a la seu electrònica de l’Ajuntament.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals, per aquesta convocatòria els terminis seran
del dia 8.01.2024 al 27.01.2024, ambdós inclosos. L’Ajuntament no acceptarà instàncies presentades abans
de la data d’inici ni després de la data final.

Les bases i la convocatòria es publicaran íntegrament en el BOP i DOGC. Els restants i successius anuncis
d’aquesta convocatòria es faran públics únicament en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.

6.2. A la instància s’adjuntarà:

a. Fotocòpia  del  Document  Nacional  d’Identitat  o  del  document  equivalent  dels  altres  països,  o  el
consentiment de la persona aspirant per tal que l’Ajuntament pugui comprovar que les dades que la persona
manifesta s’ajusten a la realitat.
b. Fotocòpia de la titulació d’accés requerida.
c. Currículum vitae en el qual s’incloguin les dades personals i de contacte.
d. Fotocòpia del document acreditatiu dels coneixements de nivell de català.
e. Fotocòpia del document acreditatiu dels coneixements de nivell de castellà.
f. Llistat ordenat de mèrits a tenir en compte a la fase de concurs, així com altres mèrits i circumstàncies
al·legades que hagin de ser valorades.
g. Fotocòpia dels certificats i títols acreditatius dels mèrits al·legats, tant personals com professionals.
h. Declaració responsable de complir totes i cadascuna de les condicions exigides en les bases d’aquesta
convocatòria,  sempre  referides  a  la  data  en  què  expira  el  termini  assenyalat  per  a  la  presentació
d’instàncies.
i. Permís B, C1 i C de conduir

6.3. Tota la documentació haurà de ser presentada de forma telemàtica. L’Ajuntament podrà requerir la
documentació original en cas de dubte per tal de garantir-ne la veracitat. En cas que es detecti falsedat en el
document la persona quedarà automàticament suspesa del procés.

6.4. Es computaran com a situacions assimilades al servei actiu, als efectes del còmput de serveis prestats,
els següents:
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a. Les persones que hagin gaudit d’una excedència per cura de familiars d’acord amb l’article 89.4 del
TREBEP.
b. Les persones que hagin gaudit d’una excedència per raó de violència de gènere d’acord amb l’article
89.5 del TREBEP.
c. Les persones declarades en serveis especials d’acord amb l’article 87 del TREBEP.
d. El personal laboral declarat en excedència forçosa d’acord amb l’article 46.1 del TRET.

6.5. Amb la presentació de la sol·licitud, les persones aspirants:

a. Donen el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per
prendre part en aquesta convocatòria i per a la tramitació del procés selectiu, que seran incorporades al
fitxer de Recursos Humans, d’acord amb la normativa vigent.
b. Donen  el  seu  consentiment  a  rebre  per  via  electrònica  les  comunicacions  que  puguin  derivar-se
d’aquest procés.

6.6. Els aspirants, en el moment de la presentació de la instància per participar en el procés selectiu, hauran
de presentar en format digital, la fitxa d’autoavaluació amb els mèrits aportats així com la documentació
acreditativa corresponent. Només s’han de fer constar els mèrits obtinguts fins a l’últim dia del període de
presentació d’instàncies.

6.7. El currículum vitae i la vida laboral no substitueixen les funcions de la fitxa d’autoavaluació aportada a
l’Annex de les presents bases.

6.8.  Els  certificats  o  titulacions  hauran  d’acreditar  que  s’han  obtingut  com  a  molt  tard  en  la  data  de
presentació de sol·licituds.

6.9.  Les  persones  en  situació  de  discapacitat  seran  admeses  al  procés  de  selecció  sense  necessitat
d’acreditar  les  seves  condicions  psíquiques,  físiques  i  sensorials  abans  del  seu  començament,  sens
perjudici  que,  superat  el  procés  selectiu,  en  presentar  la  documentació  per  ser  nomenades,  hauran
d’acreditar, igual que la resta d’aspirants, la seva capacitat per desenvolupar les funcions i tasques dels llocs
que es convoquen.

Els aspirants amb discapacitat podran demanar en la sol·licitud de participació, l’adaptació o l’adequació de
temps i mitjans materials per a la realització de les proves i dels exercicis previstos en la convocatòria i el
motiu d’aquestes. Als efectes d’aquestes adaptacions es considerarà el que estableix l’article 7 del Decret
66/1999, de 9 de març, sobre l’accés a la funció pública de les persones amb discapacitat i dels equips de
valoració multiprofessional.

Els  aspirants  en  situació  de  discapacitat  que  sol·licitin  adaptacions,  hauran  de  presentar  un  dictamen
vinculant expedit per l’equip multiprofessional competent que determinarà, si fos el cas, l’adaptació del lloc o
llocs de treball sempre que aquesta no impliqui una modificació exorbitant en el context de l’organització o
sigui incompatible amb el desenvolupament de les funcions i tasques del lloc o llocs que es convoca.

6.10. Un cop finalitzat el termini de presentació d’instàncies la Junta de Govern Local aprovarà, la llista
provisional de les persones aspirants admeses i excloses al procés selectiu, amb expressió de la causa
d’exclusió.  En  la  mateixa  resolució  s’indicarà  la  composició  del  tribunal  i  el  lloc,  la  data  i  l’hora  del
començament de les proves de coneixement d’idiomes, si s’escau.

6.11. Aquesta llista provisional es publicarà a l’e-tauler de l’Ajuntament. Malgrat això, en aplicació del que
preveu el segon paràgraf de l’art. 78 del Reglament del personal al servei de les entitats locals, es podrà
substituir aquesta publicació per una notificació a tots els interessats.
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6.12. Un cop publicada la llista provisional es concedirà un termini de 5 dies hàbils per a la presentació
d’esmenes i reclamacions, per esmenar el defecte o adjuntar el document que sigui preceptiu. Si en aquest
termini no hi hagués reclamacions, al·legacions o esmenes la llista passaria a ser definitiva i es publicarà a
l’e-tauler de l’Ajuntament.

Setena. Tribunal qualificador

7.1. El tribunal qualificador s’ajustarà al que disposa l’article 60 del TREBEP i al Reglament de Personal al
servei de les entitats locals, aprovats pel Decret 214/1990. La seva composició serà estricament tècnica,
ajustada als principis d’imparcialitat i professionalitat, seguint en la mesura del possible els criteris de paritat
entre dones i homes.

7.2. El tribunal qualificador estarà constituït de la següent manera:

- President: un funcionari de carrera i/o personal laboral fix, personal de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.
- Dos vocals tècnics: funcionaris de carrera i/o personal laborals fix que podran ser o no personal del
mateix Ajuntament i que compliran en tot moment amb els requisits de professionalitat i imparcialitat.
- Secretari: un funcionari o personal laboral de l’Ajuntament, amb veu però sense vot.

Un dels vocals i el seu suplent ho serà a proposta de l’EAPC.

7.3. El tribunal no podrà constituir-se sense l’assistència d’almenys tres membres amb veu i vot, titulars o
suplents, ni podrà actuar sense la presència, com a mínim, del President i del Secretari. El Tribunal podrà
optar per reunir-se telemàticament sempre que es compleixin els requisits indicats a la base setena.

7.4.  El  tribunal pot  disposar la incorporació a les seves tasques d’assessors especialistes, els quals es
limitaran a l’exercici de les seves especialitats tècniques en base a les quals col·laboraran exclusivament
amb el tribunal. La seva funció se circumscriu a l’assessorament tècnic especialitzat, actuant amb veu però
sense vot. Els assessors hauran de guardar sigil i confidencialitat sobre les dades i assumptes sobre els
quals tinguin coneixement a conseqüència de la seva tasca assessora al tribunal.

7.5. L’abstenció i recusació dels i de les membres del tribunal s’ha d’ajustar al que preveuen els articles 23 i
24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

7.6.  El  tribunal  està  facultat  per  resoldre  els  dubtes  o  les  discrepàncies  que  s’originin  durant  el
desenvolupament del procés de selecció.

7.7. En cas d’empat, el vot del President serà de qualitat.

7.8.  El  tribunal  ordenarà  a  les  persones  aspirants  d’acord  amb  la  puntuació  declarada  en  la  fitxa
d’autoavaluació.

7.9. Una vegada es disposi d’aquest llistat ordenat, el tribunal comprovarà les puntuacions de les persones
aspirants.  La  comprovació  es  realitzarà  respecte  dels  documents  aportats  i  esmentats  a  la  fitxa
d’autoavaluació i/o les dades aportades pel  Servei  de Recursos Humans de l’Ajuntament  respecte dels
serveis prestats en aquesta administració. En cas d’empat es verificarà la informació per poder desfer-los en
funció dels criteris fixats a la base 9.2 de les presents bases.

7.10. El tribunal podrà exigir que els aspirants mostrin els documents originals. En aquest cas, els aspirants
hauran d’aportar-los a l’Ajuntament  en el  termini  màxim de 5 dies des del  requeriment  que es  faci  als
aspirants.
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7.11. El tribunal podrà decidir no comprovar la puntuació dels aspirants que, segons la puntuació que han fet
constar a la fitxa d’autoavaluació, no tenen opcions de poder ser seleccionats.

7.12. Una vegada realitzada la comprovació, el tribunal fixarà la llista provisional de puntuacions, ordenant
de major a menor les sol·licituds i indicant el resultat d’aplicar els criteris de desempat, quan hagi estat
necessari. En aquest llistat, les persones aspirants amb puntuació idèntica sortiran al mateix lloc.

7.13. El llistat es publicarà a l’e-Tauler de la seu electrònica de l’Ajuntament i no es farà cap notificació
personal als aspirants.

7.14. Les persones aspirants podran formular al·legacions en un termini de 5 dies hàbils a comptar des del
dia següent a la data de publicació de la llista i aportar els documents justificatius dels mèrits que s’hagin fet
constar  a la fitxa d’autoavaluació.  No podran incloure nous mèrits que no s’hagin fet  constar  a la fitxa
d’autoavaluació.

7.15.  El  tribunal  analitzarà  les  al·legacions,  les  resoldrà  justificadament,  fixarà  el  llistat  definitiu  de
puntuacions i farà la proposta de nomenament o contractació a l’òrgan competent. L’acta es publicarà a
l’e-Tauler de la seu electrònica de l’Ajuntament.

Vuitena. Procés selectiu

8.1. La forma de selecció serà la de concurs de mèrits, que es regirà segons els criteris generals establerts
a  l’acord  sobre  els  processos  d’estabilització  de  l’Ajuntament  de  la  Seu  d’Urgell  i  allò  disposat  a  les
Disposicions  Addicionals  6ª  i  8ª  de la  Llei  20/2021, de 28 de desembre,  de mesures  urgents  per  a  la
reducció de la temporalitat en l’ocupació pública.

8.2. Les persones aspirants que no acreditin un coneixement de català i castellà segons allò disposat a la
base 5ª hauran de realitzar les proves de coneixements de llengües que es detallen a continuació:

a. Prova de coneixements de català.
S’ajustarà a les disposicions del  Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del  coneixement del
català  i  l’aranès  en  els  processos  de  selecció  de  personal  i  de  provisió  de  llocs  de  treball  de  les
administracions públiques de Catalunya.
La prova de llengua catalana es qualificarà com a apte o no apte, essent, per tant, de caràcter eliminatori, i
el fet de no superar-la suposarà l’exclusió del procés selectiu.
Les  persones  aspirants  que  estiguin  en  possessió  del  certificat  acreditatiu  corresponent  o  els  seus
equivalents resten exempts de portar a terme aquesta prova.
b. Prova de coneixements de castellà.
Consistirà en la realització d’una prova en què es comprovarà que les persones aspirants posseeixen un
nivell  adient  de comprensió  i  expressió oral  i  escrita  d’aquesta llengua,  en tot  cas  ajustat  al  contingut
funcional del lloc de treball a desenvolupar.
La prova de llengua castellana es qualificarà com a apte o no apte, essent, per tant, de caràcter eliminatori, i
el fet de no superar-la suposarà l’exclusió del procés selectiu.
Les  persones  aspirants  que  estiguin  en  possessió  del  certificat  acreditatiu  corresponent  o  els  seus
equivalents resten exempts de portar a terme aquesta prova.

8.3. L’acreditació i valoració dels mèrits es realitzarà d’acord amb els següents paràmetres:

a. El  límit  temporal  per  valorar  l’experiència  professional  serà  la  data  de  finalització  del  termini  de
presentació de sol·licituds de participació.
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b. Només  es  valoraran  els  mèrits  citats  a  la  fitxa  d’autoavaluació  aportada  durant  el  període  de
presentació  d’instàncies  i  que es  pugui  verificar  amb la  documentació  acreditativa  presentada dins  del
mateix termini.
c. L’experiència professional es computa per mesos complets.
d. Els serveis prestats a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell  s’hauran d’acreditar mitjançant el certificat de
serveis prestats. El certificat no s’haurà d’aportar amb la instància i s’incorporarà d’ofici a la documentació
de cada aspirant, si aquest ho fa constar a la fitxa d’autoavaluació.
e. Els serveis prestats a d’altres Administracions públiques s’acreditaran mitjançant certificat de serveis
prestats amb el model de l’Annex I del Reial Decret 1461/82. No s’acceptaran els acreditats amb algun altre
model de certificat.
f. L’acreditació de la formació es realitzarà mitjançant  fotocòpia  dels  corresponents  títols  o certificats
emesos per les institucions formadores corresponents, que hauran d’incloure la identificació de la persona
titular, les hores de durada o crèdits equivalents, la temàtica, la data d’emissió, la indicació sobre si és un
certificat d’aprofitament o assistència, i l’organisme emissor.
g. Els mèrits obtinguts a l’estranger s’han d’acreditar mitjançant certificats traduïts oficialment a qualsevol
de les dues llengües oficials a Catalunya.

8.4. La puntuació del concurs de mèrits serà d’un màxim de 10 punts, que es distribuiran d’acord amb els
criteris següents:

8.4.1. Experiència professional.

L’experiència professional tindrà una valoració màxima de 6 punts, segons es detalla:

a. L’experiència  en  la  plaça  convocada  o  equivalent,  com a  funcionari  interí,  laboral  temporal,  o  en
adscripcions o assignacions temporals a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i/o a qualsevol ens públic que en
depèn es valorarà amb 0,10 punts per cada mes de serveis prestats.
b. L’experiència en altres llocs del mateix grup o subgrup de classificació, però no en la realització de
feines anàlogues, com a funcionari interí, laboral temporal, o en adscripcions o assignacions temporals a
l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i/o a qualsevol ens públic que en depèn es valorarà amb 0,0705 punts per
cada mes de serveis prestats.
c. L’experiència en llocs de treball  realitzant  tasques anàlogues a les de la plaça convocada, com a
funcionari interí  o laboral temporal, en altres administracions locals o en organismes o societats que en
depenguin es valorarà amb 0,033 punts per cada mes de serveis prestats.

8.4.1.2. Per a valorar l’experiència professional es seguiran els criteris següents:

a. Es comptabilitzarà com a mes un període ininterromput de 30 dies, independentment de la jornada de
treball, i no es tindran en compte les fraccions inferiors excepte quan s’apliquin els criteris de desempat.
b. En aquells casos de reducció de jornada per guarda legal o cura directa d’un familiar fins al segon grau
de consanguinitat o afinitat, aquests períodes es computaran com a jornada sencera, sempre que quedin
acreditats.

8.4.2. Formació.

Els mèrits acadèmics es valoraran amb un màxim de 4 punts, seguint els criteris següents:

a. Titulacions. Es valorarà la formació reglada superior, addicional, del mateix nivell que dona accés al
subgrup  de  la  plaça  convocada  i  relacionada  directament  amb el  lloc  de  treball,  (per  exemple;  cicles
formatius de grau mitjà, FPI o equivalent) amb 0,05 punts per títol.
b. Es valoraran amb 0,08 punts per hora de formació acreditada:
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i. Formacions relacionades amb el lloc de treball a ocupar.
ii. Formacions transversals, com per exemple en igualtat, organització o treball en equip, entre d’altres.
iii. Cursos relacionats amb el lloc de treball i les tasques a desenvolupar, sempre que siguin expedits per
l’administració  pública i/o empreses  privades,  i  sempre que aquests  cursos  hagin  estat  contractats  per
l’Ajuntament de la Seu d’Urgell o una altra administració.
No es valoraran els certificats on no s’especifiquin les hores de formació.
c. Nivell de català superior a l’exigit: s’atorgaran 0,25 punts per nivell.
d. Formació ACTIC: s’atorgaran 0,50 punts per nivell.

8.4.3. Altres mèrits.

Es valorarà amb 0,50 punts haver superat un concurs-oposició de la categoria convocada a l’Ajuntament de
la Seu d’Urgell sense haver obtingut plaça en propietat.

Novena. Llista de persones aprovades i presentació de documents

9.1. La puntuació definitiva del procés selectiu serà el resultat de la puntuació obtinguda en la valoració dels
mèrits.

9.2. En cas d’empat, l’ordre de les persones aspirants s’establirà seguint els següents criteris:

1. Segons l’experiència total acreditada:
a. Major experiència a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i a la plaça convocada.
b. Major experiència a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i en altres llocs de treball del mateix grup que el de
la plaça convocada.
c. Major experiència en altres entitats locals i a la plaça convocada.
2. Major  nombre  de  dies  d’experiència  professional  en  la  plaça  convocada  o  equivalent,  prestats  a
l’Ajuntament de la Seu d’Urgell o en qualsevol ens públic integrat d’aquest.
3. La persona aspirant de major edat.

9.3.  Un  cop  finalitzada  la  qualificació  de  les  persones  aspirants  es  publicarà  la  relació  de  persones
aprovades per ordre de puntuació final.

9.4. L’aspirant que resulti seleccionat haurà de presentar davant de la Secretaria General de l’Ajuntament,
dins del termini de 20 dies naturals des de que es faci pública la proposta d’aspirant a la plaça objecte
d’aquesta convocatòria i abans de ser contractat com a laboral fix, el certificat mèdic acreditatiu de complir
les condicions físiques o psíquiques específiques per a l’exercici de les funcions pròpies del lloc de treball al
que es  fa  referència  així  com original  o  còpia  compulsada  de tots  els  documents  requerits  a  la  base
cinquena d’aquesta convocatòria.

9.5. Si l’aspirant seleccionat no signa el contracte o no aporta la referida documentació durant el termini
previst, es procedirà al nomenament del següent aspirant de la llista de puntuacions finals, respecte el qual
serà aplicable el mateix termini que a l’anterior; i així successivament per ordre de prelació d’acord amb les
puntuacions finals.

Desena. Període de pràctiques

10.1. Formarà part del procés selectiu la superació d’un període de pràctiques amb caràcter eliminatori, que
tindrà la durada prevista en l’Estatut dels Treballadors.
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10.2.  A la  finalització  del  període  de  pràctiques  s’emetrà  informe  d’avaluació  per  part  de  la  persona
responsable de fer el seguiment de la persona nomenada. La qualificació d’aquest període serà apte o no
apte. En cas dels aspirants declarats no aptes per resolució motivada de l’Alcaldia amb tràmit d’audiència
previ, perdran en conseqüència tots els drets a ser contractats.

10.3. El període de pràctiques es suprimirà en el cas que la persona aspirant hagi ocupat durant un termini
superior  als  dos  mesos  com  a  període  de  pràctiques  una  plaça  equivalent  a  la  de  l’objecte  de  la
convocatòria i a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.

10.4. Durant el període de pràctiques el personal haurà d’assistir als cursos de formació que l’Ajuntament
pugui organitzar.

10.5. Els aspirants que hagin superat aquest període seran contractats en règim laboral fix. Els que no
l’hagin superat perdran tots els drets a ser contractats.

Onzena. Creació i funcionament de la borsa de treball

11.1. Borsa de treball genèrica tindrà el funcionament que es descriu a continuació:

Les persones aspirants a les vacants convocades i que no obtinguin plaça passaran a formar part d’una
borsa de treball  de caràcter  extraordinari  per  ordre de puntuació.  Aquesta borsa funcionarà dins de la
jerarquia de borses i serà la que prevalgui per sobre del a resta de borses existents.

En cas d’empat entre els aspirants que s’incorporaran a la borsa, l’ordre s’establirà seguint els criteris de
desempat establerts en la base 9.2 de les presents bases.

11.2. Borsa de treball específica:

La finalitat d’aquesta borsa és excepcional, atenent l’esperit de la Llei 20/2021. Així, l’objecte de la borsa és
proveir aquelles places que han estat cobertes inicialment en propietat i respecte de les quals l’aspirant
seleccionat durant el  període de prova o mentre duri el  pla d’estabilització passi  a una situació que no
impliqui reserva de plaça. En aquest cas, l’Ajuntament podrà recórrer a la borsa de laborals fix per tal de
proveir la plaça que es generi com a conseqüència de la plaça que hagi tornat a quedar vacant.

La borsa de treball creada a partir d’aquest procés selectiu serà vigent fins al dia 31 d’octubre de 2024.

Les persones aspirants que passin a formar part de la borsa de treball podran ser cridades per l’Ajuntament
d’acord amb l’ordre rigorós de qualificació per al seu nomenament d’acord amb allò disposat a l’article 10 del
TREBEP, sempre i quan es trobin disponibles i reuneixin la resta de requisits en la data prevista per a l’inici
de la interinitat, i procedeixi legalment conforme a la normativa vigent del moment.

11.3. La pertinència a la borsa de treball  no implica, per si mateixa, cap mena de dret al nomenament.
Únicament es garanteix que quan l’Ajuntament consideri necessària la cobertura urgent d’una plaça s’apliqui
el procediment establert en aquestes bases.

11.4 L’Ajuntament intentarà comunicar-se un màxim de tres vegades amb la persona aspirant mitjançant
mitjans telemàtics: trucada telefònica, videotrucada, correu electrònic, SMS, etc. Entre cada intent hauran de
passar com a mínim 3 hores.
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Si la persona no respongués en un termini màxim de tres dies hàbils, aquesta passaria a ocupar el darrer
lloc de la borsa de treball i l’Ajuntament iniciaria les comunicacions amb el o la següent aspirant de la borsa.
Tots els intents de comunicació per part de l’Ajuntament quedaran registrats a l’expedient pertinent.

11.5. Si la persona cridada respongués a la comunicació iniciada per l’Ajuntament, aquest li atorgaria un
període màxim de dos dies hàbils per manifestar la seva conformitat o renúncia al nomenament.

11.6. La permanència de les persones a aquesta borsa resta supeditada a la disponibilitat per cobrir les
vacants que es presentin. S’exceptuen d’aquest supòsit les renúncies per causa justificada. Es consideren
causes justificades aquelles sobrevingudes i no voluntàries com malalties, part o compliment d’un deure
inexcusable  de  caràcter  públic  o  personal,  entre  d’altres.  Aquestes  situacions  s’hauran  de  justificar
documentalment.

11.7. Les persones que acumulin dues renúncies corresponents a dues ofertes de treball per alguna causa
diferent a les citades anteriorment, o siguin sancionades per la incoació d’un procediment disciplinari, seran
eliminades de la borsa.

11.8. Si el responsable del servei on s’adscrigui la persona integrant de la borsa prèviament nomenada emet
un informe negatiu, relatiu a la manca de capacitat manifestada per un rendiment insuficient que impedeixi
realitzar amb eficàcia les funcions atribuïdes al lloc de treball, en donarà trasllat a Recursos Humans, i
s’articularà  el  procediment  contradictori  corresponent,  el  qual  podrà comportar  l’expulsió  de la  persona
aspirant de la borsa, tot informant, si s’escau, la representació del personal.

Dotzena. Incompatibilitats

12.1. Serà aplicable a les persones proposades el règim d’incompatibilitat al sector públic, en compliment
dels quals en el moment del nomenament, hauran d’aportar una declaració de les activitats que realitza,
sol·licitant la compatibilitat en el seu cas, o exercir l’opció prevista a l’article 337 del Decret 214/90, de 30 de
juliol,  pel  qual  s’aprova el  Reglament  de Personal  al  servei  de les entitats  locals, així  com la resta de
disposicions aplicables.

12.2.  Pel  que  fa  a  la  determinació  i  adscripció  al  lloc  de  treball,  règim d’horari  i  jornada,  la  persona
nomenada s’atindrà als acords i resolucions que adoptin els òrgans corresponents de l’Ajuntament.

Tretzena. Incidències i recursos

13.1. Contra la convocatòria i les presents bases, que exhaureixen la via administrativa, es podrà interposar
per part de les persones interessades recurs potestatiu de reposició en el termini d’un mes davant el mateix
òrgan que les hagi aprovat, d’acord amb l’article 123 de la Llei  39/2015, d’1 d’octubre, de procediment
administratiu  comú  de  les  administracions  públiques.  En  cas  de  no  interposar  el  recurs  potestatiu  de
reposició es podrà interposar directament recurs contenciós administratiu, segons l’article abans esmentat i
el 45 i següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa,
davant el Jutjat contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la publicació
al Butlletí Oficial de la Província de Lleida.

13.2. Els actes qualificats del tribunal qualificador podran ser recorreguts en alçada davant la presidència de
la corporació o de l’autoritat en qui hagi delegat en el termini d’un mes des que s’hagin publicat.

13.3. Els actes de tràmit del tribunal qualificador no podran ser objecte de recurs, sense perjudici que es
puguin interposar reclamacions quan es tracti d’esmenar possibles errors materials en la confecció de la
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llista d’aprovats, errors en la transcripció de publicacions, errors aritmètics en les qualificacions o errors
observables a simple vista. Aquests errors també podran ser corregits d’ofici pel tribunal.

13.4. El Tribunal està facultat per resoldre els dubtes o discrepàncies que sorgeixin referents a aquestes
bases i al desenvolupament del procés selectiu, i per prendre els acords necessaris pel seu bon ordre i
desenvolupament.

13.5. En allò no previst en aquestes bases serà d’aplicació el que disposen la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim
local que va ser aprovat per Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, el Reial Decret Legislatiu 5/2015,
de 30 d’octubre, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, el Text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya que va ser aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril,  el  Reglament  de  personal  al  servei  de  les  entitats  locals  que  va  ser  aprovat  per  decret  de  la
Generalitat  de  Catalunya  214/1990,  de  30  de  juliol,  la  Llei  39/2015,  de  1  d’octubre,  de  procediment
administratiu comú de les Administracions Públiques, i la resta de les disposicions vigents en la matèria.

Catorzena. Clàusula de protecció de dades de caràcter general

14.1. L’Ajuntament de la Seu d’Urgell  tractarà les dades personals de les persones sol·licitants i  de les
persones seleccionades en aquest  procés selectiu,  amb la finalitat  de gestionar  la seva sol·licitud i  les
actuacions objecte d’aquesta convocatòria, i es sotmet a les obligacions previstes en el Reglament europeu
2016/679, de 27 d’abril, General de Protecció de Dades (RGPD) i la seva adaptació a l’ordenament jurídic
espanyol a través de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia
dels drets digitals, i la resta de normativa complementària. En concret es preveu el tractament de dades de
contacte i acadèmics de les persones que participen en l’execució i seguiment dels objectius establerts en
aquestes bases.

14.2. L’Ajuntament de la Seu d’Urgell realitzarà les tasques necessàries perquè s’acompleixin els principis i
deures establerts en la normativa vigent  sobre la matèria, per garantir  que no hi  ha risc per als drets i
llibertats dels sol·licitants i dels seleccionats. Aquestes actuacions han d’incloure especialment la garantia de
transparència, en compliment dels articles 13 i 14 del RGPD, amb la informació detallada per la corporació.

14.3.  Per  a  qualsevol  consulta  o  queixa  relacionades  amb  el  tractament  de  les  dades  personals,  els
sol·licitants  tenen el  dret de contactar  amb el  delegat de protecció de dades a través de la bústia que
l’Ajuntament de la Seu d’Urgell posa a la seva disposició: dpd@aj-laseu.cat

14.4. Les dades que les persones seleccionades han facilitat, un cop finalitzat el motiu que n’ha originat la
recollida, es conserven seguint les instruccions de gestió documental i d’arxiu de l’Ajuntament. Les dades
que les persones sol·licitants han facilitat es conserven durant un màxim de 3 anys a partir de la presentació
de la sol·licitud.

14.5.  Les persones aspirants  i  les persones seleccionades poden exercir  els  drets d’accés, rectificació,
supressió, limitació, portabilitat o oposició al tractament de les seves dades, en els termes previstos a la
legislació vigent, a través de la seu electrònica de l’Ajuntament.

14.6. Les persones seleccionades tenen l’obligació de respectar la confidencialitat de tota la informació i les
dades de caràcter personal que, per qualsevol mitjà, els arribin com a conseqüència de la seva estada a
l’Ajuntament, i no desvelar-les ni reproduir-les de cap manera a fora de l’Ajuntament. Les dades esmentades
poden referir-se tant a empleats públics, com a usuaris o ciutadans i, en general, a totes aquelles terceres
persones que de forma directa o indirecta es posin en contacte amb l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.
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14.7. Les persones seleccionades tenen l’obligació de complir amb les polítiques de seguretat, protecció de
dades i ús dels sistemes d’informació vigents a l’Ajuntament, així com qualsevol instrucció que, en aquest
sentit, se’ls faciliti. A més, han de respectar la confidencialitat de qualsevol fet que hagin observat o que el
personal de l’Ajuntament els hagi fet arribar en relació amb el servei o el personal esmentat.

ANNEX
Fitxa d’autoavaluació de mèrits (l’autobaremació té la consideració de declaració responsable. La falsedat
en les dades d’autobaremació determina l’exclusió del procés i la consideració de no haver-hi participat, a
més de les actuacions legals que derivin de la falsedat en les dades) *

1. Dades personals

Nom i cognoms DNI

2. Dades de la plaça objecte de la convocatòria

Identificació de la plaça

Denominació: Xofer adscrit al servei de neteja viària

Grup: C2

Naturalesa: Laboral fix

3. Experiència professional

NÚM. DE MESOS

Mesos  de  servei  o  de  treball  prestat  en  la  plaça  objecte  de  la
convocatòria o equivalent, com a funcionari interí, laboral temporal, o en
adscripcions o assignacions temporals a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell
i/o a qualsevol ens públic que en depèn.

Mesos de servei o de treball prestat en altres llocs de treball en el mateix
grup  o  subgrup  de  classificació,  però  no  en  l’exercici  de  funcions
anàlogues, com a funcionari interí, laboral temporal, o en adscripcions o
assignacions temporals a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i/o a qualsevol
ens públic que en depèn.

Mesos  de  servei  o  de  treball  prestat  en  la  realització  de  tasques
anàlogues a les de la plaça convocada, com a funcionari interí o laboral
temporal,  en  qualsevol  altra  administració  local  o  en  organismes  o
societats que depenguin d’aquesta.

Administració Local 615



  Número 245

Butlletí Oficial de la Província de Lleida Divendres, 23 de desembre de 2022

4. Formació
Es valorarà aquella formació reglada que tingui relació directa amb el lloc de treball a ocupar, diferent de la
que dona accés a la plaça convocada:

Formació reglada Sí / No

Titulació en Cicle Formatiu de Grau Mitjà

Formació Professional (FPI)

Altres equivalents:

Formació no reglada
NOM DE L’ACCIÓ FORMATIVA HORES ORGANISME FORMADOR (CAL INDICAR EL

RÈGIM JURÍDIC DE L’ORGANISME)

Coneixements de català Sí / No

Certificat de nivell superior de català 
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Formació ACTIC Sí / No

Nivell 1 – Certificat bàsic ACTIC

Nivell 2 – Certificat mitjà ACTIC

Nivell 3 – Certificat avançat ACTIC

5. Altres mèrits

Sí / No

Ha superat un procés selectiu de concurs-oposició per a l’accés a una
plaça de la categoria de la plaça objecte de al convocatòria sense haver
obtingut plaça en propietat?
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