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Dilluns, 14 de setembre de 2015

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Cabrils

ANUNCI

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local, de data 1 de setembre de 2015, s’han aprovat les bases reguladores i la 
corresponent convocatòria del procés de selecció per a la provisió, mitjançant oposició per torn lliure, d’una plaça de 
bidell,  vacant  a  la  plantilla  de personal  laboral  (subgrup  assimilat  de classificació  AP),  i  incloses a  l’oferta  pública 
d’ocupació de l’any 2014.

A continuació es publiquen íntegrament les bases esmentades i s’informa que el termini per presentar les sol·licituds 
que serà de vint dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

BASES QUE REGIRAN EL PROCÉS DE SELECCIÓ PER A LA PROVISIÓ D’UNA PLAÇA DE BIDELL, VACANT A LA 
PLANTILLA  DE  PERSONAL  LABORAL  DE  L’AJUNTAMENT  DE  CABRILS  I  INCLOSA  A  L’OFERTA  PÚBLICA 
D’OCUPACIÓ 2014

1. OBJECTE DE LES BASES

L’objecte d’aquestes bases és regular el procés selectiu per a la provisió, mitjançant el procés d’oposició lliure, d’una 
plaça de bidell, vacant a la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament de Cabrils i inclosa a l’oferta pública d’ocupació  
2014.

- Nom de la plaça: Bidell.
- Tipus de contracte: Contracte laboral indefinit.
- Sistema de selecció: Oposició lliure.
- Grup assimilat de classificació: AP.

2. JORNADA, FUNCIONS I COMPETÈNCIES
 
2.1. Jornada:
 
La jornada establerta és de 37,5 hores setmanals, de dilluns a divendres, i les retribucions seran les reflectides en el 
pressupost municipal per a l'exercici de 2015 i següents.
 
La distribució horària s'establirà en funció de les necessitats del servei.
 
2.2. Funcions:
 
Les funcions que haurà de realitzar, sense que limitin o impossibilitin que se'n pugui haver de realitzar d'altres, seran les 
següents:

1. Realitzar les tasques de manteniment de les instal·lacions municipals assignades sota la coordinació del/la Cap de 
Gestió del Territori. Això comporta:

1.1 Obrir i tancar les portes i finestres i custodiar les claus.

1.2 Assistir els actes que es realitzin fora de l’horari ordinari per realitzar la tasca anterior.

1.3 Posar en marxa i desconnectar quan s’escaigui els aparells i instal·lacions de seguretat i subministraments (alarma, 
enllumenat, calefacció i altres).

1.4 Controlar l’accés dels usuaris.

1.5 Supervisar l’ús adequat de les instal·lacions, dels seus equipaments i materials per part dels usuaris.

1.6 Preparar i adequar aules o espais, així com traslladar, muntar i desmuntar instal·lacions i mobiliari per a la celebració 
d’activitats.
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1.7 Controlar el consum de subministraments per detectar anomalies.

1.8 Controlar l’inventari de material fungible que es té a la instal·lació o equipament.

1.9 Detectar i realitzar les tasques de manteniment elemental necessàries de les instal·lacions, equipaments i materials.

1.10 Detectar  les  necessitats  relacionades  amb el  manteniment  de les  instal·lacions,  dels  seus equipaments  i  del 
material que requereixin una tasca de manteniment més complexa i comunicar-les al/la Cap de Gestió del Territori.

1.11 Realitzar i/o supervisar les tasques de neteja de les instal·lacions.

1.12 Supervisar les tasques que diferents proveïdors externs o membres de la Brigada realitzin dins les instal·lacions 
relacionades amb la seva infraestructura, equipaments, maquinària, subministres i serveis (cuina, etc.).

1.13 Detectar i comunicar a la direcció o presidència del centre i al/la Cap de Gestió del Territori les possibles situacions 
de risc per a les persones que es puguin produir dins les instal·lacions.

2. Realitzar l’atenció a la ciutadania i als usuaris de les instal·lacions. Això comporta:

2.1 Atendre (de manera presencial o telefònica) als ciutadans i als usuaris de les instal·lacions per donar-los informació 
relacionada amb les instal·lacions o derivar les seves consultes quan s’escaigui.

2.2 Realitzar la primera intervenció en cas de lesió d’un usuari i ocupar-se d’adreçar-lo al centre sanitari més proper.

3. Realitzar tasques de suport a la direcció o presidència del centre o instal·lació assignada. Això comporta:

3.1 Recollir i distribuir la correspondència de la instal·lació assignada.
3.2 Realitzar les tasques de reprografia corresponents a la instal·lació assignada.
3.3 Fer encàrrecs diversos quan calgui a petició de la direcció o presidència del centre o instal·lació assignada.
3.4 Altres tasques de suport.

4. Fer servir i mantenir en perfecte estat d’ús i conservació els estris, el material i la maquinària que s’utilitzi.

5. Complir els procediments establerts per la corporació i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals 
en la realització de la seva tasca.

6. 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.

7. Altres tasques relacionades amb el lloc de treball que li puguin ser encomanades.

3. REQUISITS DELS ASPIRANTS
 
Per prendre part en aquesta convocatòria i ser admès/a, els aspirants hauran de reunir, amb anterioritat a la finalització 
del termini de presentació d’instàncies els següents requisits:
 
a) Tenir ciutadania espanyola, o la de qualsevol dels estats membres de la Unió Europea o d'aquells estats membres en 
què, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els hi sigui d'aplicació la 
lliure circulació de treballadors en els termes en què aquesta es troba definida en el Tractat Constitutiu de la Comunitat  
Europea. D'acord amb allò que estableix l'art. 4 del Decret 389/1996, de 2 de desembre, els nacionals d'altres Estats 
membres de la Unió Europea hauran d'acreditar la seva nacionalitat.
 
b) Haver complert 16 anys i no excedir l'edat màxima de jubilació forçosa el dia en què finalitzi el termini de presentació 
d'instàncies.
 
c) Estar en possessió del certificat escolar o equivalent o en condicions d’obtenir-lo en la data de finalització del termini  
de presentació d’instàncies. En cas d’aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran d’acreditar l’homologació 
de la titulació exigida pel Ministeri d’Educació i Cultura. Cas de presentar una titulació equivalent a les exigides, s’haurà 
d’adjuntar un certificat lliurat per un òrgan competent que n’acrediti l’equivalència. Els/les aspirants estrangers/res han 
d’estar en possessió d’algun dels títols reconeguts a Espanya, de conformitat amb el que estableix la normativa vigent 
en la matèria.
 
d) Posseir el permís de conduir B. C
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e) No estar inhabilitat/ada per sentència ferma per a l’exercici de la funció pública ni haver estar separat/ada del servei 
de cap administració pública mitjançant expedient disciplinari.

f) No patir cap malaltia, ni estar afectat per cap impediment físic o psíquic que impossibiliti el normal exercici de les 
funcions pròpies de la categoria professional.
 
g) Acreditar coneixements de llengua catalana de nivell A2 (bàsic) de la Direcció General de Política Lingüística de la 
Generalitat de Catalunya o equivalent, mitjançant un dels documents següents:
 
• Document que acrediti el coneixement de català dins de l'ensenyament obligatori, la qual cosa resulta de la certificació 
de què s'ha cursat de manera oficial a Catalunya la matèria de llengua catalana d'ensenyament obligatori i s'ha obtingut 
el títol que correspon després del 1992. Aquest certificat l'expedeix qualsevol institut d'educació secundària públic en la 
forma que determina la Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa.

• Fotocòpia confrontada de la documentació acreditativa d'estar en possessió del certificat de coneixements de llengua 
catalana de nivell A2 o equivalent.
 
Les persones candidates que no acreditin documentalment els coneixements de llengua catalana, hauran de superar 
una prova específica de coneixements de llengua catalana del nivell A2 amb caràcter obligatori i eliminatori, la qual es 
qualificarà d'apte/a o no apte/a.
 
L'acreditació documental a l'efecte de l'exempció també es pot fer fins abans de l'hora assenyalada per a l'inici de la 
prova de coneixements de llengua catalana, aportant davant el tribunal l'original i una fotocòpia de la documentació 
esmentada.

h) Hever satisfet la taxa per drets d’examen per la categoría corresponent que s’estableix d’acord amb els imports que 
es detallen a la base 4.

4. DRETS D’EXAMEN

La taxa per drets d’examen d’aquesta convocatòria, d’acord amb l’ordenança fiscal núm. 15, és de 15 EUR.

La taxa de drets d’examen que es fixa ha de ser satisfeta prèviament pels aspirants segons el següent detall:

• Número de compte: "La Caixa" ES13-2100-1370-10-0200003359
• Cal indicar: "Bidell", Nom i NIF de l’aspirant.

S’haurà d’adjuntar el corresponent resguard acreditatiu del pagament en el moment de la presentació de la sol·licitud.
 
5. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
 
5.1. Forma i termini
 
Les  persones  que  desitgin  prendre  part  a  la  present  convocatòria  hauran  de  sol·licitar-ho  mitjançant  instància 
formalitzada en el Registre general d'aquest Ajuntament (c/ Domènec Carles 1 de Cabrils - 08348) dirigida a la Sra. 
alcaldessa.
 
Les instàncies també es podran presentar en qualsevol de les altres formes previstes a l'article 38.4 de la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJPAC). 
En cas que s'opti  per alguna d'aquestes altres formes previstes i les instàncies no es presentin al Registre general 
d'aquest Ajuntament, la persona aspirant ho haurà de comunicar al departament de Recursos Humans, mitjançant fax al 
número 937507030 o telegrama abans de la finalització del termini per a presentar sol·licituds.
 
En el supòsit que es vulgui al·legar algun tipus de discapacitat, s'ha de fer constar en la sol·licitud aquesta condició i 
hauran de presentar un "dictamen d'adequació al lloc de treball en la funció pública" expedit pel Departament d'Acció 
Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya, on consti el tipus i grau de disminució i si són necessàries condicions 
d'examen específiques.
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Les instàncies es presentaran en un termini de vint (20) dies naturals, a comptar des del dia següent al de la publicació 
de l'extracte de la convocatòria al DOGC, que es remetrà després de la publicació íntegra de les bases al Butlletí Oficial  
de la Província de Barcelona.
 
5.2. Documentació
 
Per ser admès/sa a les proves selectives els/les aspirants hauran de presentar els originals i fotocòpies per procedir a la 
seva validació, de la següent documentació:
 
- Currículum vital.

- NIF, NIE o, si s’escau, passaport.

- Títol exigit a com a requisit a la convocatòria. En el cas de tractar-se d’un títol no expedit per les autoritats espanyoles 
s'haurà d'acompanyar de fotocòpia del document d’homologació expedit pel Ministeri d’Educació i Cultura.

- Permís de conduir B

- Certificat dels coneixements de llengua catalana, si s'escau.

- Justificant del pagament dels drets d’examen.

Si alguna de les sol·licituds tingués cap defecte esmenable, es farà constar a la llista provisional d'admesos i exclosos 
per tal que, en el termini de deu dies, es puguin esmenar de conformitat amb l'art. 71 de la Llei 30/1992.
 
6. LLISTA DE PERSONES ASPIRANTS
 
Un cop finalitzat el termini de presentació d’instàncies, l’Alcaldia-Presidència dictarà una resolució en el termini màxim 
d’un mes, declarant aprovada la llista provisional d’admesos i exclosos així com el dia, l’hora i el lloc de començament 
de les proves de selecció, a més de la composició nominal dels membres del tribunal.
 
Aquesta resolució es farà pública mitjançant edicte al Butlletí  Oficial  de la Província de Barcelona i  s'exposarà a la 
pàgina  web i  al  tauler  d'anuncis  de l'Ajuntament  i  substituirà  la  notificació  personal  a  cadascuna de les  persones 
aspirants, que preveu l'article 58 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre (LRJPAC). No obstant això, la Corporació 
sempre podrà decidir notificar d'acord amb allò previst a la pròpia Llei.
 
Les al·legacions presentades han de ser resoltes en el termini de 30 dies següents a la finalització del termini per a la  
presentació. Transcorregut aquest termini sense que s'hagi dictat resolució, les al·legacions s'entendran desestimades.
 
Si no es presenten esmenes, es considerarà elevada a definitiva la llista de persones aspirants admeses i excloses, i no 
caldrà tornar a publicar-la. Si  s'accepta alguna reclamació es notificarà al  recurrent en els termes que estableix la 
LRJPAC i es publicarà la llista esmenada només al tauler d'edictes i a la pàgina web de l'Ajuntament.
 
7. TRIBUNAL QUALIFICADOR
 
El  Tribunal  qualificador  estarà  presidit  per  funcionaris/àries  de  carrera  i/o  personal  laboral,  i  tindrà  la  composició 
següent:
 
President/a: Un/a  funcionari/a  o  personal  laboral  de  la  Corporació,  d'igual  o  superior  categoria  a  la  de  la  plaça 
convocada.

Vocals: Un/a funcionari o personal laboral de la Corporació, d'igual o superior categoria a la de la plaça convocada.

Un/a membre designat per l'Escola d'Administració Pública de Catalunya.

Secretari/a: La secretària de l’Ajuntament o persona en qui delegui (amb veu i sense vot).
 
Podrà assistir com a observador un/a delegat/da del personal laboral que podrà estar present en el procés de selecció, 
amb veu, però sense vot.
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El Tribunal estarà integrat, a més, pels membres suplents respectius que han de ser designats conjuntament amb els 
titulars. Aquest no es podrà constituir ni actuar sense l'assistència de més de la meitat dels seus membres, titulars o  
suplents indistintament, a més de la del president o presidenta i del secretari o secretària o de les persones que els 
substitueixin.

Les decisions es prendran per  majoria de vots  presents,  resolent en cas de desempat de vot  de qui  actuï  com a 
predident.

Podrà disposar, si ho considera necessari,  incorporar a les seves tasques assessors/es especialistes per a totes o 
alguna de les proves que s'hagin de realitzar, que no tindran la condició de membres del Tribunal.
 
L'abstenció i recusació dels membres del Tribunal s'ha d'ajustar al que preveuen els articles 28 i 29 de la Llei 30/1992,  
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comú (LRJPAC).
  
9. PROCÉS DE SELECCIÓ
 
La selecció pel sistema d’oposició lliure consisteix en la superació de les proves corresponents.
 
El desenvolupament del procés de selecció constarà de les proves següents:

a) Prova de coneixement de llengua catalana.
b) Prova de coneixements específics.
c) Prova de coneixements pràctics.
d) Entrevista.
 
Desenvolupament de les proves
 
L’objecte de les proves és valorar l’experiència i  coneixements dels/de les aspirants en relació al perfil professional 
necessari per a l’exercici de les funcions pròpies de la plaça de bidell.
 
Els/les  aspirants  seran convocats/des  per  a  cada exercici  en  una sola crida.  La  no presentació  d’un/a  aspirant  a 
qualsevol dels exercicis en el moment de ser cridat/ada determinarà automàticament la pèrdua del seu dret a participar 
en l’exercici i els successius i en conseqüència quedarà exclòs/a del procés selectiu.
 
El Tribunal qualificador adaptarà els mitjans i/o els temps de realització de les proves per a les persones aspirants que 
tinguin la condició de discapacitats/es o que puguin presentar qualsevol problemàtica especial que pugui dificultar la 
realització de les proves. Aquesta condició o el fet de presentar qualsevol problemàtica especial, s'haurà d'al·legar i 
provar documentalment.
 
L'ordre d'actuació de les persones aspirants,  per  a  aquelles proves que no puguin realitzar-se conjuntament,  serà 
alfabèticament.
 
Si el Tribunal té coneixement que alguna de les persones aspirants no reuneix íntegrament els requisits per participar en 
la  convocatòria,  en  qualsevol  moment  del  procés  selectiu  podrà  proposar,  amb  audiència  prèvia  de  la  persona 
interessada, la seva exclusió i,  si  escau, es posaran en coneixement de les autoritats pertinents les inexactituds o 
falsedats comprovades als efectes pertinents.
 
Igualment,  el  Tribunal  podrà desqualificar  i,  en conseqüència,  no puntuar  els  exercicis  de qualsevol  opositor  quan 
aquest vulneri la normativa aplicable i/o les bases, o quan el seu comportament suposi un abús d'aquestes o un frau 
(falsificar exercicis, copiar, etc.).
 
a) Prova de coneixement de llengua catalana:
 
Les persones candidates que no acreditin documentalment els coneixements de llengua catalana, hauran de superar 
una prova específica de coneixements de llengua catalana del nivell A2 amb caràcter obligatori i eliminatori, la qual es 
qualificarà d'apte/a o no apte/a.

L'acreditació documental a l'efecte de l'exempció també es pot fer fins abans de l'hora assenyalada per a l'inici de la 
prova de coneixements de llengua catalana, aportant davant el tribunal l'original i una fotocòpia de la documentació 
esmentada. C
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Per realitzar aquestes proves, el tribunal ha de comptar amb l'assessorament de persones tècniques especialitzades en 
normalització lingüística, que no tindran la condició de membres del Tribunal.
 
b) Prova de coneixements específics:
 
De caràcter eliminatori. Es puntuarà entre 0 i 10 punts i quedaran eliminades les persones aspirants que obtinguin una 
qualificació inferior a 5 punts.
 
Consistirà a respondre un qüestionari tipus test, amb tres alternatives de resposta, de les quals tan sols en serà correcta 
una. Les preguntes formulades faran referència al contingut del temari de coneixements de l'Annex I d'aquestes bases.
 
Les preguntes sense desposta o amb més d’una resposta per part de les persones aspirants no seran tingudes en 
compte,  i  les despostes errònies es valoraran de manera negativa.  Per cada resposta errònia es descomptarà una 
quarta part del valor d’una resposta encertada. Per fer la valoració d’aquest exercici s’aplicarà la fórmula següent:

    (A – E) x 10
    ---------------------------

         4
Q= -------------------------------------

   n

Q= qualificació resultant.
A= nombre d’encerts.
E= nombre d’errors.
N= nombre de preguntes.

c) Prova de coneixements pràctics:
 
De caràcter eliminatori, la prova consistirà en realitzar una o varies activitats o exercicis pràctics sobre les funcions  
pròpies del lloc de treball amb l'objecte de comprovar la destresa, habilitats i competències pràctiques i informàtiques 
dels aspirants.
 
Es puntuarà entre 0 i 10 punts i quedaran eliminats les persones aspirants que obtinguin una qualificació inferior a 5 
punts.
 
d) Entrevista personal
 
L'entrevista personal, que consistirà en mantenir un diàleg amb l'òrgan seleccionador sobre la prova realitzada, les 
competències  i  els  requeriments  funcionals  del  lloc  de treball  i  que  podrà  versar,  a  més, en relació  a la  formació 
acadèmica i l'experiència professional de l'aspirant. La qualificació serà de 3 punts com a màxim.
 
9. QUALIFICACIONS I PROPOSTA DE NOMENAMENT
 
El tribunal farà públic els resultats al tauler d'anuncis i a la pàgina web de l'Ajuntament, mitjançant un llistat ordenat de 
les persones aspirants amb les puntuacions finals atorgades a cadascun d'ells.
 
La persona aspirant  amb la  major  qualificació  global  serà  la  primera en  ser  proposada a l'Alcaldia  per  a  la  seva 
contractació. El nombre de persones aspirants proposades no pot ser superior al de les places convocades. Tot i això, la 
resta de persones aspirants romandran en una llista d'espera, que configurarà una "borsa de treball", ordenada segons 
les qualificacions obtingudes, amb la finalitat que puguin ésser contractades per a situacions futures que requereixin la 
seva contractació per a serveis de durada determinada.
 
La qualificació final de cada persona aspirant s'obté sumant les puntuacions obtingudes en totes les proves del procés 
selectiu i del resultat de les entrevistes que s'efectuïn per assegurar la idoneïtat de les persones aspirants.
 
En el supòsit que la suma de les qualificacions obtingudes en la totalitat del procés selectiu sigui igual en dos o més 
aspirants, l'ordre definitiu s'establirà en favor d'aquella persona aspirant que hagi obtingut la puntuació més alta en la 
suma de la puntuació de les proves b) i c).
 
Aquell aspirant que, creada la bossa, s'hagi de contractar, hauran de presentar davant del Departament de Recursos 
Humans de la Corporació,  dins el  termini  de vint dies naturals a partir  del dia següent al  qual  se'ls requereixi,  els  
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documents acreditatius de les condicions exigides a la base segona que no s'haguessin presentat amb la instància de 
sol·licitud.
  
Si  dins  del  termini  esmentat,  i  tret  dels  casos  de  força  major,  els/les  aspirants  proposats/des  no  presenten  la 
documentació o no reuneixen els requisits exigits,  no podran ser contractats i  quedaran anul·lades totes les seves 
actuacions, sens perjudici de la responsabilitat en què puguin haver incorregut per falsedat. En aquests supòsits, així  
com si es produís la renúncia de l'aspirant proposat, l'Alcaldia - presidència de la Corporació formularà proposta a favor 
del següent aspirant que hagi obtingut la puntuació més alta, i així successivament.
 
10. Període de prova

10.1  L’aspirant  que  sigui  contractat  haurà  de  realitzar  un  període  de  prova  per  un  termini  de  sis  mesos  que  es 
desenvoluparà sota la supervisió del responsable del servei on sigui destinat, durant el qual gaudirà de tots els drets i 
obligacions de la seva categoria i lloc de treball, excepte els derivats de la resolució de la relació laboral, que podrà fer-
se a instància de qualsevol de les parts.

10.2 Si la persona contractada, durant el període de prova renunciés abans de finalitzar el mateix o bé no el superés  
podrà ser contractada la persona que hagués obtingut el lloc immediatament següent, sempre que hagués aprovat totes 
les proves anteriors i obtingut la puntuació mínima necessària per a superar el procés selectiu.

11. Contractació i establiment de la borsa
 
Les persones aspirants constituiran una borsa de treball per tal d'establir un procediment àgil per a les substitucions 
amb caràcter temporal del professional titular de l'Ajuntament de Cabrils absent per motius de baixa per incapacitat 
temporal, permisos, llicències o d'altres circumstàncies.

S'integraran en la borsa de treball les persones que en els processos selectius superin, almenys, la fase d'oposició. 
L'ordre  de  preferència  per  efectuar  les  substitucions  o  per  cobrir  places  vacants  vindrà  determinat  per  l'ordre  de 
puntuació. La persona que no comparegui després de ser convocada passarà a ocupar l'últim lloc de la borsa. Si per 
segona vegada refusa una oferta de treball, aquesta quedarà exclosa de la llista. També quedarà exclosa de la borsa la 
persona que prèviament hagi  treballat en aquesta categoria i  existeixi un informe negatiu. La borsa quedarà sense 
efectes en el moment en què es realitzi un nou procés selectiu de la mateixa tipologia de places i tindrà una vigència 
màxima de dos anys a partir de la data de finalització del procés de selecció.

El contracte que s'hagi de formalitzar podrà tenir un període de prova que es realitzarà sota la direcció del responsable 
del servei corresponent de l'Àrea de Personal. Aquest període es podrà determinar per part del Tribunal en el moment  
de proposar la contractació i tindrà la consideració de fase final del procés selectiu. En aquest supòsit, finalitzat aquest 
període, el responsable del servei al qual hagi estat assignat el candidat haurà d'emetre informe i indicar si s'ha superat 
el procés. Si la persona aspirant proposada renunciés, abans de finalitzar el període de prova o no el superés, podrà ser 
contractada la persona que hagués obtingut  el  lloc  immediatament  següent,  sempre que hagués aprovat  totes les 
proves anteriors.
 
La contractació es notificarà a la persona interessada, a la representació del personal i es farà pública al tauler d'anuncis 
de  l'Ajuntament  i  al  lloc  web  de  l'Ajuntament.Efectuada  la  corresponent  notificació,  la  persona  aspirant  s'haurà 
d'incorporar  de  forma immediata al  servei. La persona aspirant  que injustificadament  no s'incorpori  al  servei  de  la 
Corporació perdrà tots els drets derivats del procés de selecció.
 
Mentre no s'hagi procedit a la signatura del contracte i iniciada la prestació efectiva de serveis, l'aspirant no tindrà dret a 
la percepció de cap prestació econòmica.
 
12. INCOMPATIBILITATS I RÈGIM DE SERVEI
 
En l'exercici  de les funcions atribuïdes a la plaça a la  qual  accedeix la persona aspirant,  li  serà aplicable,  com a 
empleat/a públic/a laboral, la normativa vigent sobre règim d'incompatibilitats en el sector públic. Per aquest motiu, la 
persona aspirant,  abans d'incorporar-se al  servei  de la Corporació,  haurà d'efectuar  una declaració  d'activitats i,  si 
s'escau, sol·licitar la compatibilitat mitjançant el formulari que li facilitarà l'Ajuntament o exercir, altrament, l'opció prevista 
a l'art. 10 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre i a l'art. 334 del Decret 214/1990, de 30 de juliol.
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Dilluns, 14 de setembre de 2015

13. RECURSOS
 
Contra  les  resolucions  definitives  i  els  actes  de  tràmit  de  l'alcalde,  si  aquests  actes  decideixen  directament  o 
indirectament  els  fons  de  l'assumpte,  determinen  la  impossibilitat  de  continuar  el  procés  selectiu,  o  produeixen 
indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar, d'acord amb l'article 116 
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 
comú (LRJPAC), potestativament, recurs de reposició davant l'alcalde en el termini d'un mes a comptar a partir  de 
l'endemà de la seva publicació o notificació, o bé directament recurs contenciós administratiu d'acord amb l'article 46 de 
la Llei 29/1988, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa (LJCA), en el termini de dos 
mesos a comptar a partir de l'endemà de la seva publicació o notificació, davant els Jutjats contenciosos administratius 
de Barcelona, d'acord amb el que preveu l'article 8 de la Llei esmentada.
 
Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del tribunal, per tractar-se d'òrgans dependents de l'Alcaldia - 
Presidència, si aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de l'assumpte, determinen la impossibilitat 
de  continuar  el  procés  selectiu,  o  produeixen  indefensió  o  perjudici  irreparable  a  drets  i  interessos  legítims,  els 
interessats podran interposar en el termini d'un mes a comptar a partir de l'endemà de la seva publicació o notificació,  
recurs d'alçada davant de l'alcalde.
 
Contra  els  actes de tràmit  del  tribunal  no inclosos en  el  punt  anterior  les persones aspirants  podran formular  les 
al·legacions que considerin oportunes perquè siguin valorades en la resolució que posi fi al procés selectiu.
 
Els actes i resolucions dels Tribunals qualificadors, per tractar-se d'òrgans dependents de l'Alcaldia - Presidència de la 
Corporació, s'ajustaran als criteris que s'estableixen a l'article 114 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
 
14. INCIDÈNCIES
 
El Tribunal queda facultat per resoldre els dubtes que es presentin i per prendre els acords necessaris per al bon odre i 
normal desenvolupament de les proves selectives, de conformitat amb aquestes bases i amb les disposicions que siguin 
d'aplicació.

ANNEX 1

Temari:
 
Tema 1.  Cultura general:  actualitat,  cultura popular,  història i  tradicions del municipi,  matemàtiques bàsiques, medi 
ambient, coneixement del territori i equipaments del municipi.

Tema 2. Funcions del conserge/bidell.
 
Tema 3. Manteniment bàsic en els edificis i en les instal·lacions elèctriques, d'aigua, gas, calefacció i aire condicionat.
 
Tema 4. Reparacions bàsiques de petita envergadura en instal·lacions (electricitat, fusteria, pintura,...)
 
Tema 5. Eines, tècniques i utillatges manuals dels oficis.
 
Tema 6. Conceptes bàsics en la prevenció de riscos laborals. Seguretat i salut laboral.
 
Tema 7. El reciclatge de residus. Característiques i classificació dels residus.
 
Tema 8. Emmagatzematge i trasllat de materials i estris. Trasllat de càrregues.

Tema 9. Control d’accessos. Obertura i tancament d’edificis i espais municipals.

Tema 10. Informàtica bàsica.

Cabrils, 3 de setembre de 2015
L’alcaldessa, Avelina Morales Serra
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