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A.5) APROVACIÓ BASES GENERALS I ESPECÍFIQUES PER A COBRIR UNA PLAÇA D’OFICIAL DE 
PRIMERA DE LA PLANTILLA MUNICIPAL, PALETA, PERSONAL LABORAL 
EXPEDIENT 285/2018 
Aprovades per unanimitat 
 
Aquest Ajuntament precisa la contractació laboral temporal d’un treballador de la categoria d’Oficial de Primera Paleta adscrit a la 
Brigada municipal d’obres. 
 
L'article 19.Dos de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2017 -LPGE 2017-, prorrogat pel 
present exercici, només permet les contractacions laborals “en casos excepcionals i per cobrir necessitats urgents i inajornables”. 
 
En el cas que ens ocupa, la prestació del servei de Brigada en la que el treballador s’integra precisa, la dotació dels recursos humans 
necessaris i suficients no només per garantir la prestació del servei sinó també la seguretat dels treballadors adscrits a la mateixa. 
 
Així mateix i per tractar-se d’un servei destinat a la conservació i el manteniment dels serveis de prestació bàsica i obligatòria en el 
municipi aquesta Junta de Govern estima que es tracta d’una necessitat urgent i inajornable. Tot això, unit a la prohibició 
d’incorporació de nou persona determinada per l’esmentada Llei de Pressupostos Generals de l’Estat esmentada fa que el recurs a 
la contractació laboral temporal sigui l’únic legalment possible. Pel que s’ha exposat anteriorment, es considera complida l’exigència 
imposta per l’article 19.2 anteriorment citat, tractant-se d’una necessitat urgent i inajornable. 
 
BASES GENERALS I ESPECÍFIQUES QUE HAN DE REGIR PER A LA FORMACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL D’OFICIALS DE PRIMERA, 
PALETES PER A CONTRACTACIONS LABORALS TEMPORALS, MITJANÇANT EL SISTEMA DE CONCURS OPOSICIÓ 
 
BASE 1A. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA 
És objecte de la present convocatòria la creació d’una borsa de treball d’ oficials de primera / paletes, dotades amb les retribucions 
establertes al Conveni Col·lectiu del Personal Laboral de l’Ajuntament de Falset (Resolució TRE/2912/2008, de 10 de setembre - Codi 
Conveni 4302002) pertanyent al grup professional 7 
Aquesta borsa de treball substituirà qualsevol altra existent. 
La convocatòria les bases i els anuncis successius es publicaran al tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament i al seu espai web.  
 
BASE 2A. NORMATIVA D’APLICACIÓ 
El procés selectiu es subjectarà, en tot allò no expressament previst a les presents Bases, a allò regulat a les següents normes 
jurídiques: 
- Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local -LRBRL-. 
- Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques -LPACAP-. 
- Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic -LRJSP-. 
- Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de les Disposicions Legals vigents en 
matèria de Règim Local -TRRL-. 
- Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text Refós de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic 
-TREBEP-. 
 
TERCERA.- REQUISITS QUE HAN DE REUNIR ELS ASPIRANTS 



Per poder prendre part en la realització de les proves selectives, els aspirants hauran de reunir, en la data en què conclogui el termini 
de presentació d’instàncies, els següents requisits: 
Tenir residència legal a Espanya. 
Posseir la capacitat funcional per al desenvolupament de les tasques. 
Tenir complerts setze anys i no excedir, en el seu cas, de l’edat màxima de jubilació forçosa. 
No trobar-se inhabilitat per sentència ferma o com a conseqüència d’haver estat acomiadat disciplinàriament de forma procedent 
per exercir funcions similars a les pròpies de la categoria professional a la qual es pretén accedir. Tractant-se de persones nacionals 
d’altres Estats, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi 
en els mateixos termes en el seu Estat l’accés a l’ocupació pública. 
 
QUARTA.- IGUALTAT DE CONDICIONS  
D’acord amb allò establert a l’article 59 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text Refós 
de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, en concordança amb allò previst al 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, en les 
presents proves seran admeses les persones amb discapacitat en igualtat de condicions que la resta d’aspirants. Els aspirants 
discapacitats hauran de presentar certificació expedida per l’òrgan competent de la Comunitat Autònoma o de  
de la present convocatòria. 
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 qualificació del grau de minusvalidesa competent, acreditant de forma 
fefaent, la / les deficiència / deficiències 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 justificatiu 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 suficient, a més de la instància, aportar l'abonament dels drets d'examen, que es fixen en la quantitat de 
20,00 euros. 
 
L'abonament haurà d'efectuar-se en el compte restringit que per a tal finalitat 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 oficial 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 notificacions, 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. 
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Si no es produís reclamació, suggeriment o petició de cap esmena, la Resolució provisional esdevindrà definitiva automàticament. 
En altre cas, resoltes les reclamacions i esmenes, l'autoritat convocant elevarà a definitives les llistes d'admesos i exclosos mitjançant 
Resolució que es publicarà al llocs indicats.  
 
5.4.- Contra la Resolució aprovatòria de la llista definitiva 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. 
 
BASE SISENA.- Tribunal qualificador. 
6.1.- El Tribunal qualificador, 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 definitivament la llista d’aspirants admesos i exclosos, es fixarà la composició del 
tribunal qualificador 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 .-VALORACIÓ DE MÈRIS 
A) FASE DE CONCURS 



Als efectes de valoració els aspirants presentaran, en sobre tancat, en qualsevol dels registres de l’Ajuntament o als llocs que 
determina l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques -
LPACAP-, en el termini de 10 dies hàbils, comptats des de la data de la publicació de la convocatòria al tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament, el currículum, juntament amb les còpies autenticades dels documents acreditatius dels mèrits. 
 
Es valoraran els següents mèrits: 
 
1.- Per serveis prestats (fins a 5 punts): Només seran valorats aquells serveis que estiguin degudament acreditats mitjançant 
certificació oficial. 
 
Per haver treballat, en la mateixa categoria, o superior, a la del lloc a ocupar, a raó de 0,10 punts per mes. 
 
2.- Per formació (fins a 3 punts): Només es valoraran els cursos convocats o organitzats per Universitats, Organismes Oficials, 
Instituts o Escoles Oficials homologades. 
 
Cursos de formació i perfeccionament relacionats amb les tasques pròpies de la categoria que es convoca. La valoració 
de cada curs es realitzarà d’acord amb la següent escala: 
 
De 100 o més hores: 1’5 punts. 
De 75 o més hores: 1 punt. 
De 50 o més hores: 0’75 punts. 
De 25 o més hores: 0’50 punts. 
De 15 o més hores: 0’20 punts. 
 
B)FASE DE OPOSICIÓ 
Consistirà en la realització de dos exercicis teòrics/pràctics dels coneixements propis de la seva professió i nivell que es celebraran 
amb els 3 candidats que hagin obtingut millor puntuació en les fases de concurs i en ella es valorarà la bona execució dels treballs 
proposats així com el dinamisme, la capacitat i autonomia en la utilització dels recursos disponibles. 
 
Puntuació: màxim 10 punts. 
 
En cas d’empat, l’ordre s’ha d’establir atenent als resultats d’aquestes proves pràctiques. 
 
BASE VUITENA .- QUALIFICACIÓ  
Valorats els mèrits, el tribunal exposarà al públic la llista dels aspirants amb la puntuació obtinguda concedint-los un termini de 10 
dies hàbils per tal que formulin les reclamacions i al·legacions que estimin pertinents en relació amb la valoració de mèrits efectuada. 
 
En cas d’empat es decidirà a favor de l’aspirant amb major experiència professional, i en cas de persistir l’empat es decidirà per 
sorteig. La llista es farà pública al tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament i al seu lloc web. 
 
BASE NOVENA.- RELACIÓ DE CANDIDATS  
El tribunal elevarà la llista a l’Alcaldia juntament amb l’acta de l’última sessió, en la qual hauran de figurar els aspirants que queden 
inclosos en la borsa de treball per a contractacions laborals temporals. 
 
Aquells que no reuneixin els requisits exigits, no podran ser contractats i quedaran anul·lades totes les seves actuacions, sense 
perjudici de la responsabilitat en què poguessin haver incorregut per falsedat en la seva instància. 
 
BASE DESENA.- CONTRACTACIÓ I FORMACIÓ DE LA BORSA DE TREBALL 
L’Alcaldia dictarà Resolució contractant al candidat millor valorat i formant la borsa de treball, de conformitat amb la llista elevada 
pel tribunal. Aquesta borsa de treball, a la qual podrà acudir-se directament quan resulti necessària la contractació laboral de Oficials 
de primera Paletes romandrà vigent fins que es constitueixin les derivades dels processos selectius de la següent oferta d’ocupació 
pública per a l’especialitat o categoria professional objecte de la present convocatòria. 
 
BASE ONZENA .- CONTRACTACIONS LABORALS TEMPORALS 
Les diverses necessitats que sigui necessari cobrir a través d’aquesta Borsa, es notificaran als aspirants seleccionats per ser 
contractats temporalment mitjançant qualsevol de les modalitats de contractació de personal previstes a la legislació laboral. 
 
La borsa de treball, se subjectarà a les següents regles: 
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L’aspirant disposarà d’un termini màxim de cinc dies hàbils des de l’avís per presentar la documentació acreditativa del compliment 
dels requisits exigits a la Base Tercera. En el supòsit de no presentar-la en l’indicat termini, s’entendrà que rebutja l’oferta i se situarà 
al final de la llista d’inscrits. Si el rebuig s’efectua dues vegades consecutives, serà exclòs de la borsa. 
En aquells casos en què es rebutgi l’oferta al·legant incapacitat laboral transitòria o maternitat, se’ls mantindrà l’ordre que 
originalment ocupaven a la borsa. La concurrència de tals causes haurà de quedar suficientment acreditada per qualsevol mitjà 
admissible en Dret. 
Aquells que hagin estat contractats, un cop cessats, tornaran a ocupar el mateix lloc que tenien a la borsa. 
 
BASE DOTZENA.- INCIDÈNCIES 
El tribunal queda autoritzat per resoldre els dubtes que es presentin, interpretar les bases d’aquesta convocatòria i adoptar 
els acords necessaris per al bon ordre del procés selectiu. 
 
BASE TRETZENA.- VINCULACIÓ DE LES BASES 
Les presents Bases vinculen a l’Ajuntament, al tribunal i a aquells que participin en les proves selectives. Tant les Bases, com quants 
actes administratius derivin de la convocatòria i de l’actuació del tribunal podran ser impugnats pels interessats en els casos, terminis 
i forma establerta a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 

 

 


