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Administració Local

2018-01955
Ajuntament de Falset

ANUNCI

La Junta de Govern en sessió de data 13 de febrer va aprovar per unanimitat les bases de la convocatòria que es 
transcriu i que són del següent contingut 

BASES QUE REGIRAN LA CONVOCATÒRIA PER PROVEIR EN PROPIETAT 1 PLAÇA D’AUXILIAR 
D’ADMINISTRACIÓ GENERAL CORRESPONENTS A LES OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA DE 2018, VACANT 
A L’AJUNTAMENT DE FALSET

BASE PRIMERA.- Objecte de la convocatòria
L’objecte de la present convocatòria és la provisió en propietat d’una plaça d’auxiliar d’administració general, 
encarregada de la recepció i atenció directa al públic, Registre de documents, manteniment i certifi cacions sobre 
el contingut del Padró d’habitants, relació amb les plataformes informàtiques de intercanvi de informació entre 
administracions, tràmits d’estrangeria i les altres pròpies del lloc específi c. La plaça fi gura vacant a la plantilla 
d’aquest Ajuntament i està inclosa en l’oferta pública d’ocupació de l’exercici 2018.

- Denominació de les places: Recepció i atenció al públic
- Titulació: Títol d’Educació Secundaria Obligatòria, graduat escolar o equivalent o formació administrativa específi ca. 
- Naturalesa: Laboral fi x
- Sistema selectiu: Concurs - Oposició
- Nombre de Places: 1 Torn lliure

BASE SEGONA.- Normativa d’aplicació
La realització de les proves selectives se subjectarà, en tot allò no expressament previst en les presents bases, al 
dret bàsic contingut en la Llei 30/1984, les normes de la Llei 7/1985, de 2 d’abril; el RD Legislatiu 781/1986, de 18 
d’abril; el RD 896/1991, de 7 de juny; el Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic i, supletòriament, pel RD 364/1995, de 10 de març, pel qual 
s’aprova el Reglament General d’Ingrés del Personal al servei de l’Administració General de l’Estat i de Provisió de 
Llocs de Treball i Promoció Professional dels Funcionaris Civils de l’Administració General de l’Estat.

BASE TERCERA.- Condicions o requisits que han de reunir o complir els/les aspirants.
Per prendre part en les proves selectives d’aquesta convocatòria serà necessari:
a) Tenir la nacionalitat espanyola, sense perjudici d’allò disposat per a l’accés a l’ocupació pública de nacionals 

d’altres Estats.
b) Posseir la capacitat funcional per al desenvolupament de les tasques.
c) Tenir complerts setze anys i no excedir, en el seu cas, de l’edat màxima de jubilació forçosa.
d) No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les Administracions Públiques 

o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats Autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o 
especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial per a exercir funcions similars. En el cas de ser 
nacional d’altre Estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària 
o equivalent que impedeixi, en el seu Estat, en els termes a l’accés a l’ocupació pública.

e) No trobar-se incurs en causa d’incapacitat de les contingudes en la legislació vigent.
f) Estar en possessió del títol d’Educació Secundaria Obligatòria, graduat escolar o equivalent o formació 

administrativa específi ca, o en condicions d’obtenir-lo en la data en què acabi el termini de presentació 
d’instàncies. Si escau, l’equivalència haurà de ser aportada per l’aspirant mitjançant certifi cació expedida a 
l’efecte per l’administració competent en cada cas.

g) Acreditar el coneixement de la llengua catalana de nivell C1 (certifi cat de nivell de sufi ciència de català). Quedaran 
exempts de realitzar la prova de català els i les aspirants que acreditin documentalment, dins el termini de 
presentació de les sol·licituds, posseir el certifi cat de nivell de sufi ciència de català (C1), de la Direcció General 
de Política Lingüística del Departament de Cultura, equivalent o superior. En cas contrari hauran de realitzar la 
prova prevista a l’apartat 8.
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h) Els nacionals dels Estats membres de la Unió, el cònjuge dels espanyols i dels nacionals d’altres Estats membres 
de la Unió Europea, sempre que no estiguin separats de dret i els seus descendents i els del seu cònjuge sempre 
que no estiguin separats de dret, les persones incloses en l’àmbit d’aplicació dels Tractats Internacionals celebrats 
per la Unió Europea i ratifi cats per Espanya en els quals sigui d’aplicació la lliure circulació de treballadors, i els 
estrangers amb residència legal a Espanya podran accedir com a personal laboral, en igualtat de condicions que 
els espanyols.

BASE QUARTA.- Igualtat de condicions.
D’acord amb l’establert en l’art. 35 del Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, les persones amb 
discapacitat tenen dret al treball, en condicions que garanteixin l’aplicació dels principis d’igualtat de tracte i no 
discriminació.
El Tribunal establirà, per als aspirants amb discapacitat que així ho sol·licitin, les adaptacions possibles de temps i 
mitjans per a la realització de les proves. A tal efecte, els interessats hauran de presentar la petició concreta en la 
sol·licitud de participació en la convocatòria i, per tal que el Tribunal pugui valorar la procedència o no de la concessió 
d’allò sol·licitat, el candidat adjuntarà el Dictamen Tècnic Facultatiu emès per l’òrgan tècnic de qualifi cació del grau 
de minusvalidesa competent, acreditant de forma fefaent, la / les defi ciència / defi ciències permanents que donen 
origen al grau de minusvalidesa reconegut.

BASE CINQUENA.- Instàncies i admissió d’aspirants.
5.1.- En les instàncies on se sol·licita prendre part en la present convocatòria, que hauran d’estar degudament 
emplenades, manifestaran els aspirants que reuneixen totes i cadascuna de les condicions i requisits exigits en la 
Base Tercera, referits sempre a la data d’expiració del termini de presentació de sol·licituds, i que accepten en tots 
els seus extrems les presents bases. S’adjuntarà a la instància el resguard ORIGINAL justifi catiu de l’ ingrés de la 
taxa corresponent adherit a la instància.
Les instàncies aniran dirigides al Sr. Alcalde-President d’aquest Ajuntament, havent de presentar-se en el Registre 
General d’Entrada de l’Ajuntament, o en la forma que determina l’art. 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, emprant-se preferentment la instància model 
que es facilitarà en el mateix Ajuntament o en la pàgina www.falset.org, dins del termini de 20 dies naturals, comptats 
a partir del següent al de la publicació de l’extracte de la convocatòria al llocs assenyalats.
5.2.- Per ser admès serà sufi cient, a més de la instància, aportar l’abonament dels drets d’examen, que es fi xen en 
la quantitat de 20,00 euros.
L’abonament haurà d’efectuar-se en el compte restringit que per a tal fi nalitat té oberta aquesta Corporació, IBAN 
número ES65 0049 6605 6828 1000 1715. Els drets d’examen seran tornats únicament prèvia petició de l’interessat, 
en el cas de ser exclòs del procés selectiu, per manca d’algun dels requisits exigits per prendre part en el mateix.
5.3.- Expirat el termini de presentació d’instàncies, l’Alcaldia dictarà resolució, en el termini màxim d’un mes, 
declarant aprovada la llista provisional d’admesos i exclosos, la qual s’adoptarà en atenció a allò declarat pels 
aspirants. La resolució esmentada, que es publicarà al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament, i complementàriament 
i sense caràcter ofi cial a la pàgina web de l’Ajuntament (www.falset.org), indicarà el termini de 10 dies hàbils per 
a l’esmena de defectes pels aspirants exclosos. Així mateix, en el termini esmentat es podrà presentar qualsevol 
reclamació pertinent pels interessats.
Seran esmenables les errades de fet, assenyalats en l’art. 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, com ara dades personals de l’interessat, lloc assenyalat a 
l’efecte de notifi cacions, data, signatura o òrgan al qual es dirigeix.
No serà esmenable, per afectar al contingut essencial de la sol·licitud: 
- No fer constar que es reuneixen tots i cadascun dels requisits de capacitat exigits en les bases.
- Presentar la sol·licitud de forma extemporània, ja sigui abans o després del termini corresponent.
- La manca de pagament dels drets d’examen o del pagament parcial dels mateixos.
Si no es produís reclamació, suggeriment o petició de cap esmena, la Resolució provisional esdevindrà defi nitiva 
automàticament. En altre cas, resoltes les reclamacions i esmenes, l’autoritat convocant elevarà a defi nitives les 
llistes d’admesos i exclosos mitjançant Resolució que es publicarà al llocs indicats. 
5.4.- Contra la Resolució aprovatòria de la llista defi nitiva podran els interessats interposar recurs Contenciós 
Administratiu, en els termes de la vigent Llei Reguladora de la Jurisdicció Contenciós Administrativa, previ, si escau, 
el recurs potestatiu de reposició previst a l’article 123 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu 
Comú de les Administracions Públiques.
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BASE SISENA.- Tribunal qualifi cador.
6.1.- El Tribunal qualifi cador, atenent al que es disposa a l’article 60 del Text Refós de l’estatut Bàsic de l’Empleat 
Públic, estarà constituït de la següent forma:
PRESIDENT/A: El vocal de major edat.
SECRETARI / A: El de la Corporació o funcionari en qui delegui, que actuarà a més com a vocal.
VOCALS: Quatre funcionaris de carrera designats pel President de la Corporació, d’igual o superior titulació exigida
6.2.- Cada proposta o nomenament de vocal implicarà també la designació d’un suplent amb els mateixos requisits 
i condicions. Tots els vocals hauran de ser personal funcionari que posseeixi una titulació igual o superior a la 
requerida per a la plaça a proveir i pertànyer al mateix grup o grups superior. 
6.3.- En la mateixa resolució en la qual s’aprovi defi nitivament la llista d’aspirants admesos i exclosos, es fi xarà 
la composició del tribunal qualifi cador per tal de poder promoure, en cas que procedeixi, la recusació dels seus 
membres. La resolució s’anunciarà al tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament i al seu lloc web.
6.4.- Per a aquelles proves que ho requereixin, el tribunal podrà nomenar col·laboradors, especialistes i ajudants, 
que estaran sempre sota la seva direcció i control directes, limitant-se a l’exercici de les seves especialitats tècniques 
en base a les quals col·laboraran amb el tribunal amb veu, però sense vot. Els assessors i especialistes estaran 
sotmesos a les mateixes causes d’abstenció i recusació que els membres del tribunal.
6.5.- No podran formar part del tribunal aquells que hagin impartit cursos o treballs per a la preparació d’aspirants a 
proves selectives en els cinc anys anteriors a la publicació de la corresponent convocatòria.
L’Alcaldia podrà requerir als membres del tribunal una declaració expressa de no trobar-se sotmesos a cap de les 
causes d’abstenció legalment previstes a l’article 23 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector 
Públic -LRJSP-. Igualment, aquells que incorreguessin en causa d’abstenció hauran de comunicar-ho a l’Alcaldia 
en el termini màxim de 5 dies hàbils.
6.6.- El Tribunal no podrà constituir-se ni actuar sense la presència de la majoria dels seus membres, titulars o 
suplents indistintament. Les decisions s’adoptaran per majoria de vots.
6.7.- Les actuacions del Tribunal poden ser recorregudes en alçada davant l’Alcaldia, en el termini d’un mes a 
comptar des que aquestes es van fer públiques, d’acord amb l’article 121 i ss de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques –LPACAP-.
6.8.- A l’efecte d’allò disposat a l’annex IV del Reial Decret 462/2002, de 24 de maig, el tribunal que actua en 
aquesta prova selectiva tindrà la categoria tercera de les recollides en aquell, tant respecte de les assistències dels 
membres del Tribunal com dels seus assessors i col·laboradors.

BASE SETENA.- Començament del procés selectiu.
7.1.- Els exercicis d’oposició no podran començar fi ns transcorregut 15 dies des de la data en què aparegui publicat 
l’anunci de la convocatòria al Butlletí Ofi cial de la Província de Tarragona.
7.2.- Amb una antelació d’almenys 15 dies hàbils abans de començar el primer exercici, l’Alcaldia, anunciarà al 
tauler d’anuncis de l’Ajuntament el dia, hora i local en què haurà de tenir lloc, així com de forma complementària i 
sense caràcter ofi cial a la pàgina web de l’Ajuntament (www.falset.org ).
Si el nombre d’aspirants ho fes aconsellable, podran substituir-se les publicacions al Butlletí Ofi cial de la Província, 
per notifi cacions individuals a cada aspirant, amb justifi cant de recepció.
L’ordre en què actuaran els opositors en aquells exercicis que no es puguin realitzar conjuntament vindrà determinat 
pel Tribunal, mitjançant sorteig realitzat abans del començament dels mateixos.
Un cop començat el procés selectiu, els resultats de cadascun dels exercicis, les successives crides i convocatòries, 
i en defi nitiva qualsevol decisió que adopti el Tribunal de Selecció i que hagi de conèixer el personal aspirant fi ns la 
fi nalització de les proves selectives I la fase de concurs, s’exposaran al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament, bastant 
l’exposició dita, en la data en què s’iniciï, com a notifi cació a tots els efectes. Així mateix s’exposarà, de forma 
complementàriament i sense caràcter ofi cial a la pàgina web de l’Ajuntament (www.falset.org). La crida per a la 
sessió següent d’un mateix exercici haurà de realitzar-se amb un termini mínim d’antelació de dotze hores, mentre 
que la convocatòria per a un exercici distint haurà de respectar un termini mínim de quaranta-vuit hores.
7.3.- Els aspirants seran convocats per a cada exercici en crida única, sent exclosos de l’oposició aquells que es 
personin als llocs de celebració quan ja s’hagin iniciat les proves o per la inassistència a les mateixes, encara quan 
es degui a causes justifi cades. Tractant-se de proves orals o altres de caràcter individual i successiu, el Tribunal 
podrà apreciar les causes al·legades i admetre l’aspirant, sempre i quan les mateixes no hagin fi nalitzat i l’admissió 
dita no menyscabi el principi d’igualtat amb la resta del personal.
7.4.- En qualsevol moment el Tribunal podrà requerir als opositors per tal que acreditin la seva personalitat, per a la 
qual cosa aniran proveïts del document nacional d’identitat.
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BASE VUITENA.- Procediment de selecció.
8.1.- FASE DE OPOSICIÓ
- Prova de coneixements de llengua catalana.
Consistirà en la realització d’una prova de nivell C1 de la Direcció General de Política Lingüística o de l’Escola 
d’Administració Pública de Catalunya.
Aquesta prova es qualifi carà com a apte o no apte, i quedaran eliminats els aspirants que no obtinguin la qualifi cació 
d’apte.
- Prova teòrica.
Consistirà a respondre un qüestionari de 25 preguntes relatives al contingut del programa establert en l’annex de 
les presents Bases, amb respostes alternatives, en un temps màxim d’ una hora. Cada resposta correcta estarà 
valorada amb 1 punt, cada resposta incorrecta es penalitzarà amb una minoració de 0,50 punts i les preguntes no 
contestades no es penalitzaran.
La valoració total de l’exercici és de 25 punts. Els aspirants que no assoleixin com a mínim 12,5 punts en aquesta 
prova quedaran eliminats del procés selectiu.
- Exercici de caràcter pràctic.
Consistirà en resoldre un, proposat pel tribunal.
El temps màxim serà d’una hora.
L’exercici es valorarà de 0 a 25 punts, obtenint-se la puntuació mitjana entre ambdós per a la qualifi cació fi nal 
d’aquest exercici, sent eliminats els aspirants que no arribin a una puntuació mínima de 12’5 punts.
Qualifi cació de l’oposició:
La correcció i qualifi cació dels exercicis escrits, sempre que sigui possible, es farà de forma anònima, utilitzant-se 
per a això sistemes que garanteixin l’objectivitat de les puntuacions atorgades i l’anonimat dels aspirants.
La qualifi cació fi nal de l’oposició vindrà determinada per la suma de les puntuacions obtingudes en cadascun dels 
exercicis que han de realitzar els aspirants. A continuació es confi gurarà una llista, ordenada per puntuació de 
major a menor, que contindrà tots els aspirants que hagin superat l’oposició, d’acord amb els criteris establerts en 
cadascuna de les bases d’aquesta convocatòria.
8.2.- Fase de Concurs.
Només podran participar en la fase de concurs els aspirants que hagin superat els exercicis de la fase d’oposició.
Juntament amb el resultat de l’últim exercici de la fase d’oposició, el Tribunal exposarà al públic la relació d’aspirants 
que, per haver superat tots els exercicis eliminatoris han de passar a la fase de concurs, emplaçant-los per tal que, 
en el termini de deu dies hàbils, presentin la documentació acreditativa dels mèrits i experiència previstos en la 
convocatòria.
Els mèrits al·legats pels participants hauran d’haver estat obtinguts o computats fi ns la data de fi nalització del 
termini de presentació d’instàncies.
La puntuació màxima de la fase de concurs serà de 50 punts, que es distribuiran d’acord amb el barem que fi gura 
en l’Annex I.
8.3.- Entrevista
L’entrevista tindrà per objecte comprovar els mèrits al·legats pels aspirant. El tribunal podrà realitzar aquelles 
preguntes o aclariments que estimi oportuns, referents a la trajectòria professional i acadèmica dels aspirants o 
qualsevol altre aspecte rellevant del perfi l de la plaça. L’entrevista es valorarà de 0 a 5 punts.
8.4.-Puntuació fi nal.
Un cop baremats els mèrits, el Tribunal exposarà al públic la llista d’aspirants amb la puntuació obtinguda en la fase 
de concurs, així com la d’aprovats pel seu ordre de puntuació total, concedint-los un termini de deu dies hàbils per 
tal que formulin les reclamacions i esmenes que estimin pertinents en relació amb la baremació.
La puntuació fi nal de les proves oposició s’obtindrà sumant la puntuació obtinguda en ambdues fases, sobre un total 
de 100 punts. Els casos d’empat que es produeixin es dirimiran de la següent forma:
a) Per la major puntuació obtinguda en la fase d’oposició;
b) Per la major puntuació assolida en l’apartat del barem de mèrits relatiu a «Experiència professional en llocs de 

treball de similars característiques»;
Si encara persistís l’empat, si existeix en el corresponent cos infrarepresentació de persones d’algun dels sexes, 
es primarà al sexe subrepresentat per tal de garantir la participació de dones i homes en els nous nomenaments.

BASE NOVENA.- Relació d’aprovats.
Resoltes les possibles al·legacions i esmenes, el Tribunal dictarà resolució fi xant la relació defi nitiva d’aspirants pel 
seu ordre de puntuació, que sota cap circumstància podrà contenir un nombre superior al de places convocades.
La relació dita serà elevada pel tribunal qualifi cador a l’Alcaldia de l’Ajuntament amb proposta de candidat per a la 
formalització del corresponent contracte laboral.
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Així mateix es crearà, per tal de cobrir possibles serveis urgents, una borsa de treball amb els aspirants aprovats i 
no seleccionats, per ordre de puntuació.

BASE DESENA.- Adquisició de la condició de personal laboral fi x.
L’Alcaldia procedirà a la formalització dels contractes prèvia justifi cació de les condicions de capacitat i requisits 
exigits en la convocatòria. Fins que es formalitzin els mateixos i s’incorporin als llocs de treball corresponents, els 
aspirants no tindran dret a cap percepció econòmica.
S’estableix un període de prova de 2 mesos, transcorregut el qual, el personal que els superi satisfactòriament 
adquirirà la condició de personal laboral fi x.

BASE ONZENA.- Incidències
El Tribunal queda facultat per resoldre els dubtes que es presentin i prendre els acords necessaris per al bon ordre 
del concurs oposició. 

BASE DOTZENA.-Vinculació de les Bases.
Les presents bases vinculen l’Administració, el Tribunal i els qui participin en les proves selectives, i tant la present 
convocatòria com quants actes administratius derivin d’aquesta i de les actuacions del Tribunal podran ser impugnats 
pels interessats en els casos, terminis i forma establerta en la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques 
i del Procediment Administratiu Comú.
Aquestes Bases són defi nitives en via administrativa i contra les mateixes pot interposar-se recurs contenciós 
administratiu davant la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Suprem de Justícia corresponent, en el 
termini de dos mesos comptats des del dia següent a la seva publicació, en virtut del que es preveu en l’article 46 
de la Llei de la Jurisdicció Contenciós Administrativa, podent-se, no obstant això, utilitzar qualssevol altres recursos 
si es creu convenient.

ANNEX I: 

FASE DE CONCURS
BAREMACIÓ DE MÈRITS

Experiència de treball en llocs de característiques similars   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Practica acreditada en l’aplicació de gestió de Registres Entrada / sortida: GESTIONA  . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Practica acreditada en la plataforma de intercanvi entre administracions catalanes EACAT  . . . . . . . . . . . . . .10
Practica acreditada en la gestió de correus : GANES  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
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TEMARI FASE OPOSICIÓ

1. L’Administració pública. Diferents nivells. Administració de l’Estat, Administració autonòmica i Administració 
local. El municipi. La província.

2. Les fonts del dret administratiu. La llei. Concepte i classes. El reglament. Fonament i límits de la potestat 
reglamentària. Classes de reglaments. El control dels reglaments. El costum. Els principis generals del dret. La 
jurisprudència. 

3. La Llei de Règim Jurídic del Sector Públic. Disposicions generals, principis d’actuació i funcionament del sector 
públic. La Llei Reguladora de les Bases de Règim Local. El Reglament d’Organització Funcionament i Regim 
Jurídic de les Entitats Locals.

4. La Llei del Procediment Administratiu Comú (I). Disposicions generals. Els interessats en el procediment. 
L’activitat de les administracions públiques. Els actes administratius. 

5. La Llei del Procediment Administratiu comú (II). El procediment administratiu. Revisió d’actes en via administrativa. 
Revisió d’ofi ci. El recurs contenciós administratiu. Actes impugnables.

6. L’organització del treball administratiu (I). El registre i l’arxiu. Concepte de document, registre i arxiu. Funcions 
del registre i de l’arxiu. Classes d’arxius i criteris d’ordenació. Anàlisi dels documents administratius més usuals

7. L’organització del treball administratiu (II). L’atenció al públic. Acolliment i informació al ciutadà. Atenció de 
persones amb discapacitat. Els serveis d’informació administrativa. Informació general i particular al ciutadà. 
Reclamacions. Queixes. Peticions.
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8. El personal al servei de l’Administració Local. 
9. Els drets i els deures dels personal al servei de l’Administració Pública. Incompatibilitats. El règim disciplinari. 

Règim retributiu i de protecció social.
10. Padró d’habitants. 
11. Falset. Historia, Estructura geogràfi ca econòmica i social

Falset, 26 de febrer de 2018
L’alcalde, Jaume Domènech Jordà
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