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Divendres, 24 de febrer de 2017

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Cabrils

ANUNCI

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local, de data 7 de febrer de 2017, s'han aprovat les bases reguladores i la 
corresponent convocatòria del procés de selecció per a la provisió, mitjançant concurs oposició lliure, d'una plaça de 
Peó de la Brigada de Serveis Municipals, pertanyent al grup assimilat de classificació Agrupacions Professionals, plaça 
vacant a la plantilla de personal laboral de l'Ajuntament de Cabrils i inclosa a l'oferta pública d'ocupació de l'any 2016.

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

BASES REGULADORES DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA PROVISIÓ D'UNA PLAÇA DE PEÓ DE LA BRIGADA 
MUNICIPAL, VACANT A LA PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL DE L'AJUNTAMENT DE CABRILS.

Primera. Objecte de les bases.

L'objecte d'aquestes bases és regular el procés selectiu per a la provisió, mitjançant el procés de concurs oposició per 
torn lliure, d'una plaça de peó de la brigada municipal, pertanyent al grup assimilat d'agrupacions professionals (AP), 
vacant a la plantilla de personal laboral d'aquest ajuntament, inclosa a l'oferta pública d'ocupació de l'any 2016.

Segona. Condicions dels/de les aspirants.

Per ser admeses en el procés selectiu les persones aspirants, han de complir els requisits següents:

a) Tenir la nacionalitat espanyola o la dels altres estats membres de la Unió Europea o la dels estats als quals, en virtut 
de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de 
treballadors/res. És preceptiva la nacionalitat espanyola en aquells llocs de treball que impliquin una participació en 
l'exercici del poder públic o en les funcions que tenen per objecte la salvaguarda dels interessos de l'Estat o de les 
administracions públiques.

Els/les estrangers/es no inclosos/es en l'apartat  anterior també podran accedir  a les places reservades al  personal 
laboral, d'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 4/2000, d'11 de gener.

b) Haver complert 16 anys i no superar l'edat establerta per a la jubilació forçosa.

c) Estar en possessió del certificat d'escolaritat o equivalent, o en condicions d'obtenir-lo en la data d'acabament del  
termini de presentació d'instàncies.

Si es tracta d'un títol obtingut a l'estranger, cal disposar de l'homologació corresponent del Ministeri d'Educació i Ciència 
o s'haurà d'aportar el títol acadèmic traduït per intèrpret jurat amb el reconeixement de la titulació per exercir la professió 
objecte de la convocatòria.

d) Estar en possessió del permís de conducció de vehicles de la classe B.

e) Haver satisfet la taxa per drets d'examen que d'acord amb l'ordenança fiscal número 15 és de 15,00 EUR.

La taxa de drets d'examen que es fixa ha de ser satisfeta prèviament per les persones aspirants segons el següent 
detall:

- Número de compte: La Caixa ES09-2100-1370-18-0200032721.

- Cal indicar: "peó de la brigada municipal", Nom complert i NIF de la persona aspirant.

S'haurà d'adjuntar el corresponent resguard acreditatiu del pagament en el moment de la presentació de la sol·licitud. C
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f) Posseir la capacitat física i psíquica necessària per a l'exercici de les funcions pròpies de la plaça convocada, i no  
patir cap malaltia o disminució física o psíquica que impedeixin l'exercici de les funcions pròpies de la plaça a proveir.  
S'acreditarà mitjançant l'aportació del corresponent certificat mèdic.

g) No estar inhabilitat/da per sentència ferma per a l'exercici de les funcions públiques i/o per a l'accés al cos o escala 
de personal funcionari, ni haver estar separat/da mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol administració 
pública o òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes.

h) No concórrer en cap causa d'incompatibilitat,  d'acord amb el que estableix la Llei 21/1987, de 26 de novembre, 
d'incompatibilitats del personal al servei de l'administració de la Generalitat de Catalunya, i la Llei 53/1984, de 26 de 
desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques.

i) Acreditar coneixements de llengua catalana de nivell  A bàsic (nivell  bàsic de català) de la Secretaria de Política  
Lingüística, o equivalent.

Les persones candidates han de lliurar dins el termini de presentació de sol·licituds un dels documents següents:

• Document que acrediti el coneixement de català dins de l'ensenyament obligatori, cosa que resulta de la certificació 
que 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 A bàsic (nivell bàsic de català) de la Secretaria de Política Lingüística, 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 de nivell  A bàsic (nivell  bàsic  de català),  amb caràcter 
obligatori i eliminatori, la qual es qualificarà d'apta o no apta.

També estan exemptes de fer la prova de català les persones candidates que hagin participat  i  obtingut plaça en 
processos anteriors de selecció de personal per accedir a la mateixa administració, en què hi hagués establerta una 
prova de català del mateix nivell o superior, o que hagin superat la prova esmentada en altres processos de la mateixa 
oferta pública d'ocupació.

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.

j)  El  compliment  de les condicions i  els requisits  generals  i  específics exigits  per  poder participar  en els  diferents 
processos selectius s'ha de produir en la data d'acabament del termini de presentació de sol·licituds i mantenir-se fins a 
la contractació.

Aquestes condicions i requisits s'han d'acreditar de la manera i en el termini que preveu la base tercera.

Tercera. Presentació de sol·licituds.

1. Les sol·licituds s'adreçaran a l'alcalde/essa i es presentaran en el registre general municipal (c/ Domènec Carles, 
núm. 1) dins dels vint dies naturals a comptar des de la darrera de les publicacions que s'efectuarà de les bases al 
Butlletí  Oficial  de  la  Província  i  de  la  convocatòria  al  Diari  Oficial  de  la  Generalitat  de  Catalunya.  Els  restants  i  
successius anuncis de cada convocatòria es faran públics únicament en el tauler d'anuncis de la corporació i a la pàgina 
web de l'Ajuntament.

2. Amb la formalització i presentació de la sol·licitud, els/les aspirants donen el seu consentiment al tractament de les 
dades de caràcter personal que són necessàries per prendre part en la convocatòria i per a la resta de la tramitació del 
procés selectiu, d'acord amb la normativa vigent.

3. Els/les aspirants amb discapacitat han de fer constar en la sol·licitud aquesta condició, així com l'adequació de temps 
i mitjans materials que sol·licitin per a la realització de les proves previstes a les bases específiques de la convocatòria i  
el motiu o motius d'aquestes. En cas contrari, s'entén que renuncien al seu dret.
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4. Per ser admès/sa a les proves selectives els/les aspirants han d'adjuntar a la sol·licitud:

a) Fotocòpia compulsada del DNI.

b) Original o fotocòpia compulsada del certificat acreditatiu de coneixements de llengua catalana, si aquest es posseeix.

c) Original o fotocòpia compulsada del títol acadèmic exigit a les bases de la convocatòria.

d) Original o fotocòpia compulsada del permís de conducció de vehicles de la classe B.

e) Resguard acreditatiu del pagament dels drets d'examen.

f) Currículum vitae de l'aspirant.

g) Originals o fotocòpia compulsada de la documentació acreditativa dels mèrits i/o requisits específics que s'al·leguin 
per a la fase de concurs.

5. Els/les aspirants que superin la fase d'oposició presentaran en el termini màxim de vint  dies, a comptar des de 
l'endemà de la publicació dels resultats definitius al tauler d'anuncis i a la web municipal el certificat mèdic referit en el 
punt f) de la base segona i declaració jurada d'allò establert en els punts g) i h) de la dita base.

Quarta. Admissió dels/de les aspirants.

1. Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el/la president/a dictarà una resolució en el termini màxim 
d'un mes, en la qual declararà aprovada la llista d'aspirants admesos i exclosos, així com el dia, l'hora i  el lloc de 
començament de les proves i, si escau, la composició nominal de l'òrgan de selecció.

2.  Aquesta  resolució  serà  exposada  per  edicte  al  tauler  municipal  i  publicada edictalment  al  Butlletí  Oficial  de  la  
Província de Barcelona.  Es concedirà un període de deu dies hàbils per a esmenes i  possibles reclamacions. Les 
al·legacions presentades es resoldran 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.

3. A l'efecte d'admissió de les persones aspirants, es tindran en compte les dades que aquestes facin constar a la 
sol·licitud  i  serà  responsabilitat  seva  la  veracitat  de  les  mateixes.  L'Alcaldia  podrà  requerir,  als  efectes  escaients, 
l'acreditació dels aspectes necessaris quan cregui que hi ha inexactituds o falsedats en les quals hagin pogut incórrer 
els/les aspirants, els/les quals podran ser exclosos/es motivadament de la convocatòria en qualsevol moment si no 
compleixen els requisits.

Cinquena. Tribunal qualificador.

1. El tribunal qualificador del procés selectiu serà un òrgan col·legiat i estarà constituït per un nombre de membres, no 
inferior  a  tres,  amb  els  respectius  suplents.  La  seva  composició  s'haurà  d'ajustar  als  principis  d'imparcialitat  i 
professionalitat dels seus membres.

2. El tribunal qualificador tindrà la composició següent:

Presidència: Un funcionari de carrera o laboral indefinit i fix de la corporació.

Vocals:  un serà designat a iniciativa de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, i  un funcionari  de carrera o 
personal laboral indefinit i fix de l'Ajuntament de Cabrils, o bé personal tècnic d'una altra administració.

Secretari: El secretari de la corporació o funcionari en qui delegui, el qual tindrà veu sense vot.

3. La designació dels membres del Tribunal inclourà la dels respectius suplents.

4. Els membres del tribunal hauran de tenir una titulació igual o superior a l'exigida per a les places o llocs de treball 
objecte de la convocatòria. El tribunal no pot constituir-se ni actuar sense l'assistència de la meitat més un dels seus 
membres, bé siguin titulars, bé suplents. Les decisions s'han d'adoptar per majoria dels seus membres. També podran 
incorporar, si escau, un/a treballador de l'Ajuntament de Cabrils que vetlli pel correcte funcionament i desenvolupament 
del procés, assistint amb suport administratiu o tècnic al tribunal en tot allò que sigui necessari. C
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5. L'abstenció i recusació dels membres del tribunal s'ha d'ajustar al que preveuen els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015.

6. El tribunal qualificador pot disposar la incorporació d'assessors/es especialistes, amb veu però sense vot, perquè 
col·laborin en totes o algunes de les proves o exercicis d'acord amb les respectives especialitats tècniques. En tot cas, 
serà necessària l'assistència en qualitat d'assessor/a en matèria de política lingüística,  amb veu i sense vot,  d'una 
persona designada pel Consorci per a la Normalització Lingüística del Maresme, per a la prova de llengua catalana.

7.  Als  processos de selecció  es garantirà  la presència d'un observador  designat  a  proposta de la  part  social  dels 
delegats de personal, el qual actuarà a títol individual, amb veu però sense vot.

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

Sisena. Sistema de selecció.

1. El sistema de selecció serà el concurs oposició lliure.

2. Els/les aspirants seran convocats/des per a cada exercici en una sola crida. La no presentació d'un/a opositor/a a 
qualsevol dels exercicis en el moment de ser cridat/da determinarà automàticament la pèrdua del seu dret a participar 
en el  exercicis successius,  quedant l'opositor/a exclòs/a del procediment selectiu,  llevat dels casos de força major, 
degudament acreditats i valorats lliurement pel Tribunal, el qual podrà efectuar una nova crida quan ho consideri oportú.

3.  Per  determinar  l'ordre  dels  aspirants,  si  es  fa  necessari  establir  algun  torn  per  qualsevol  causa que impedeixi 
d'examinar-los simultàniament, es recorrerà a l'ordre alfabètic del cognom (lletra A-Z).

4.  En  qualsevol  moment,  el  tribunal  podrà requerir  als  aspirants  l'acreditació  de  la  seva  personalitat  mitjançant  la 
presentació del seu document nacional d'identitat o altre document oficial acreditatiu en el cas que l'opositor/a no tingui  
la nacionalitat espanyola.

Setena. Inici i desenvolupament del procés selectiu.

1. Fase d'oposició.

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 cada plaça. Aquesta fase constarà de les proves de caràcter  
obligatori i eliminatori que s'indiquen a continuació.

Primer exercici: prova de català.

Exercici obligatori i eliminatori. El coneixement de la llengua catalana (Nivell A bàsic), per als/les aspirants que no l'hagin 
acreditat documentalment. La qualificació serà d'apte o no apte. Aquesta prova és eliminatòria, ja que el coneixement 
del nivell A bàsic de llengua catalana és un dels requisits per accedir a la plaça objecte de la convocatòria, i restaran 
eliminats del procés de selecció aquells aspirants que no obtinguin la qualificació d'apte.

Segon exercici: prova teòrica.

Exercici obligatori i eliminatori. Consistirà en desenvolupar per escrit, durant un període màxim d'una hora, un tema del 
temari de l'Annex, a escollir d'entre els dos proposats pel tribunal. Aquest exercici es valorarà de 0 a 10 punts, i seran 
eliminats del procés selectiu els aspirants que no obtinguin una puntuació mínima de 5 punts.

Tercer exercici: cas pràctic.

Exercici obligatori i eliminatori. Consistirà en la realització d'exercicis pràctics relacionats amb les funcions pròpies de la 
plaça objecte de la convocatòria, durant el període màxim que estableixi el tribunal. Aquest exercici es valorarà de 0 a 
10 punts, i seran eliminats del procés d'oposició els aspirants que no obtinguin una puntuació mínima de 5 punts.

2. Fase de concurs.
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VALORACIÓ DE MÈRITS:  consistirà  en la  valoració  dels  mèrits  al·legats  i  acreditats  documentalment  pels/per  les 
aspirants, d'acord amb l'escala graduada que tot seguit es detalla:

1. Experiència laboral.

a) Per serveis prestats a l'administració pública, similars als desenvolupats per a la plaça convocada, a raó d'un punt per 
any treballat ó fins a un màxim de 5 punts.

Les fraccions es computaran proporcionalment en funció dels mesos acreditats.

b) Per serveis prestats a l'àmbit privat, similars als desenvolupats per a la plaça convocada, a raó de a raó d'un punt per  
any treballat o fracció fins a un màxim de 3 punts.

Les fraccions es computaran proporcionalment en funció dels mesos acreditats.

2. Formació.

a) Per estar en possessió de títols, diplomes o certificats acreditatius d'haver realitzat estudis superiors als exigits a la 
plaça convocada, a raó del següent barem i fins a un màxim d'1 punt.

•  Graduat  escolar  (EGB),  formació  professional  de  primer  grau  (FP1),  graduat  en  educació  secundària  (ESO)  o 
equivalent.: 0,25 punts.

• Batxillerat superior, Formació Professional de 2n grau o equivalent: 0,50 punts.

• Diplomatura universitària o formació superior: 1 punt.

Es puntuarà únicament la titulació superior acreditada.

b) Acreditació d'assistència i/o aprofitament de cursos, seminaris o jornades en matèries  relacionades amb la plaça 
convocada, fins a un màxim de 4 punts.

• Cursos o seminaris amb una durada mínima de 5 hores i fins a 19 hores lectives: 0,10 punts per curs fins a un màxim 
de 0,50 punts.

• Cursos o seminaris amb una durada de 20 fins a 49 hores lectives: 0,25 punts per curs fins a un màxim d'1,5 punts.

• Cursos o seminaris de 50 fins a 99 hores lectives: 0,50 punts per curs fins a un màxim d'1 punt.

• Cursos de 100 o més hores lectives: 0,75 punts per curs fins a un màxim d'1 punt.

3. Altres mèrits al·legats a valorar segons el criteri del Tribunal Qualificador, fins a un màxim d'1 punt.

La puntuació màxima a obtenir per cada aspirant en la fase de concurs serà de 10 punts.

a) La valoració dels serveis prestats en l'àmbit d'una administració pública en virtut d'un nomenament o d'un contracte 
laboral,  es farà a través de la certificació emesa des del departament de recursos humans on haurà de constar el 
període concret de prestació dels serveis.

b) La valoració dels serveis prestats en l'àmbit privat en virtut d'un contracte laboral, es farà a través de l'aportació de  
còpia autenticada del contracte laboral i de l'informe de vida laboral emès per la Tresoreria General de la Seguretat  
Social, en els quals hi haurà de constar de forma clara i expressa la categoria professional, la jornada desenvolupada i  
el període concret de prestació dels serveis.

c) Respecte dels serveis prestats en l'àmbit privat i per compte propi, es farà a través de l'aportació de còpia autenticada 
del contracte de serveis o de la factura que acrediti fefaentment el projecte desenvolupat, la durada del mateix i l'alta 
d'autònoms o alta a les mútues professionals corresponents i el document acreditatiu de la col·legiació. També l'informe 
de vida laboral emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social.
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d)  Pel  que  fa  a  la  valoració  dels  mèrits  acadèmics,  només  tenen validesa  els  títols,  certificats,  diplomes  i  altres 
documents expedits per organismes oficials, qualsevol de les administracions públiques, col·legis professionals o per 
centres d'ensenyaments oficials autoritzats.

e) Els diplomes acreditatius de titulacions acadèmiques poden ser substituïts pel document acreditatiu d'haver abonat la 
taxa acadèmica oficial establerta per a la seva expedició.

f) Els documents acreditatius de la realització de cursos de formació hauran de contenir el nombre d'hores o el valor en  
crèdit dels mateixos. En cas de no acreditar-se les hores, no podrà ser valorat.

3. Fase d'entrevista personal.

En aquesta entrevista l'aspirant haurà de mantenir un diàleg amb el tribunal sobre qüestions relacionades amb les 
funcions pròpies de la plaça i amb la seva experiència professional. El tribunal pot fer-li preguntes per avaluar-ne el 
nivell de formació. La puntuació d'aquesta entrevista serà com a màxim de 3 punts.

Vuitena. Llista de persones aprovades, presentació de documents i borses de treball.

1. Un cop finalitzada la qualificació dels aspirants, el tribunal farà pública en el tauler d'edictes de la corporació la relació  
de persones aprovades per ordre de puntuació final. Contra aquest resultat es pot interposar recurs d'alçada davant el/la 
president/a de la corporació en el termini i amb l'efecte que estableix la Llei 39/2015.

En cas d'empat, l'ordre s'establirà atenent, en primer lloc a la persona aspirant que hagi obtingut la major puntuació en 
la fase d'oposició. De persistir l'empat, així com en els procediments d'oposició, l'ordre s'establirà segons la puntuació 
obtinguda en la prova pràctica. Si encara persisteix l'empat, es facultarà l'òrgan de selecció per ordenar una prova 
d'aptitud relacionada amb les funcions pròpies de la plaça convocada que determinarà l'aspirant amb millor capacitat.

2. L'aspirant proposat ha de presentar als Serveis de Recursos Humans de la corporació, en el termini de vint dies 
naturals a partir de l'endemà de l'exposició de la llista de persones aprovades i sense requeriment previ, els documents 
referits a la base segona.

Els/les aspirants que dins del termini fixat, excepte casos de força major, no presentin la documentació, o de l'examen 
de la qual es comprovi que no compleixen algun dels requisits assenyalats a la base segona, no podran ser contractats.

En aquest cas, com també en el supòsit de renúncia de la persona aspirant proposada, el/la president/a del tribunal 
formularà proposta a favor de la persona aspirant aprovada que hagi obtingut la puntuació més alta i tingui cabuda en la  
plaça convocada com a conseqüència de l'esmentada anul·lació, qui haurà d'aportar la documentació abans esmentada.

3. Els/les aspirants que es hagin superat el procés selectiu i que no hagin obtingut plaça, passaran a formar part d'una 
borsa de treball que servirà per cobrir les necessitats de personal no permanent que es produeixin en un termini màxim 
de dos anys a comptar des de la data de publicació de la llista definitiva; llevat que la respectiva convocatòria determini  
el contrari.

Els/les integrants de la borsa de treball  podran ser cridats d'acord amb l'ordre de preferència establert i segons les 
necessitats que es produeixin d'acord amb la base onzena.

Novena. Contractació, assignació inicial de lloc de treball i presa de possessió.

1. A la vista de la proposta del Tribunal i de la documentació presentada per l'aspirant, sempre que siguin conformes al 
que disposen aquestes bases, el/la president/a de la Corporació resoldrà motivadament el procés selectiu contractant 
l'aspirant aprovat.

La contractació s'efectuarà com a personal laboral fix.

2. En aquesta resolució es procedirà a l'adjudicació del lloc de treball vacant.

3. Fins que no es formalitzi la presa de possessió, l'aspirant no tindrà dret a cap percepció econòmica. La manca de 
presa de possessió, llevat casos de força major degudament acreditada, comportarà la pèrdua de tots els drets.
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4. La contractació es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província.

Desena. Període de prova.

1. L'aspirant que finalment sigui contractat, haurà de realitzar un període de prova per un termini de tres mesos que es 
desenvoluparà sota la supervisió del/de la responsable del servei on sigui destinat/da i el/la cap de Recursos Humans 
de l'Ajuntament, 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.

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.

3. La resta d'aspirants constituiran una borsa de treball per tal d'establir un procediment àgil per les substitucions amb 
caràcter  temporal  de titulars de places amb reserva de llocs de treball  absents per motius de baixes per malaltia, 
vacances o altres circumstàncies.

Onzena. Borsa de treball.

S'integraran en la borsa de treball tots aquells participants en els processos selectius que superin, almenys, la fase 
d'oposició.

La borsa de treball estarà a disposició del conjunt d'organismes i/o empreses municipals d'aquest Ajuntament.

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 podrà perdre els seus drets i ésser exclosa de la 
borsa.

Dotzena. Incompatibilitats.

Serà aplicable a les persones proposades el règim d'incompatibilitat  al sector públic, en compliment del qual en el  
moment de nomenament, haurà 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 10 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre.

Tretzena. Incidències.

Mentre  estigui  constituït,  el  tribunal  qualificador  està  facultat  per  resoldre  els  dubtes  que  sorgeixin  en  l'aplicació 
d'aquestes bases i podrà adoptar els acords que corresponguin en tots els supòsits no previstos en elles, per tal de 
facilitar el desenvolupament normal del procés selectiu. Abans de la constitució del tribunal i després que aquest hagi  
efectuat la seva proposta, aquesta facultat correspondrà a l'Alcaldia.

Catorzena. Règim d'impugnacions i al·legacions.

1.  Contra  l'acord  d'aprovació  d'aquestes  bases  generals  o  específiques,  que  exhaureix  la  via  administrativa,  les 
persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos comptadors a partir 
de l'endemà de la seva publicació íntegra al Butlletí  Oficial  de la Província, davant la sala d'aquesta jurisdicció del 
Tribunal  Superior  de  Justícia  de  Catalunya,  de  conformitat  amb  l'article  46.1  de  la  Llei  29/1998,  de  13  de  juliol, 
Reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així  mateix,  poden interposar  potestativament  recurs  de  reposició,  previ  al  recurs contenciós  administratiu,  davant 
l'òrgan que ha pres l'acord en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de la 
Província, segons el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre reguladora del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques. En aquest cas, no es podrà interposar recurs jurisdiccional fins que 
no sigui resolt expressament o s'hagi produït la desestimació tàcita del recurs de reposició interposat.

Tot  això  sense perjudici  d'interposar  qualsevol  altre  recurs  que considerin  convenient  per  a  la  defensa dels  seus 
interessos.

2. Contra les resolucions definitives del president de la Corporació, les persones interessades podran interposar recurs 
potestatiu  de reposició  dins el  termini  d'un mes a comptar  des  de l'endemà de  la  seva publicació  o notificació,  o 
directament recurs contenciós administratiu davant la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia 

C
V

E
-N

úm
. d

e 
re

gi
st

re
: 0

22
01

70
02

71
3



8

Divendres, 24 de febrer de 2017

de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la seva publicació a tauler d'anuncis de la  
Corporació.

3. Contra els actes de tràmit del tribunal de selecció que decideixin directament o indirectament el fons de l'assumpte, 
determinin la impossibilitat de continuar en el procés selectiu i produeixin indefensió o perjudici irreparable a drets o 
interessos legítims, les persones interessades podran interposar recurs d'alçada davant l'alcaldia, en el termini d'un mes 
a comptar des de l'endemà de la seva publicació a tauler d'anuncis de la corporació.

Contra la resta d'actes de tràmit del tribunal els aspirants, al llarg del procés selectiu, podran formular les al·legacions 
que estimin pertinents per a la seva consideració en el moment de fer-se pública la puntuació final del procés selectiu.

4. Per la mera concurrència als processos selectius s'entén que l'aspirant accepta íntegrament aquestes bases, tret que, 
prèviament, hagi exercit el seu dret a impugnar-les.

ANNEX I.

Temari general i específic.

1.- La Constitució Espanyola de 1978. Principis generals. Drets i deures fonamentals.

2.- L'Estatut d'Autonomia de Catalunya. La Generalitat de Catalunya i els seus òrgans de govern.

3.-  El  municipi:  concepte  i  elements.  El  terme  municipal.  La  població:  especial  referència  a  l'empadronament. 
L'Organització. Competències municipals.

4.- Les fases del procediment administratiu general.

5.-  El pressupost municipal. Principis d'elaboració, aprovació i execució. Modificacions i liquidació del pressupost. La 
fiscalització del pressupost local.

6.- Coneixement del municipi de Cabrils. Principals aspectes de la seva història, geografia, cultura i festivitats. Principals 
aspectes urbanístics, carrers, places. Serveis i comunicacions. Característiques i situació de les urbanitzacions.

7.- Elements de protecció individual i de protecció col·lectiva. Tipologia. Aplicació.

8.- Pautes generals per a la senyalització de petites obres de manteniment a la via pública. Treballs previs a l'execució 
de la reparació referents a la seguretat dels vianants. Criteris generals de treball i senyalització.

9.- Nocions generals sobre utilització d'eines i efectes emprats en diferents oficis.

10.- Manteniment de maquinària. Pautes generals per a la conservació, neteja i manteniment de la maquinària un cop 
s'ha utilitzat.

Cabrils, 14 de febrer de 2017
L'alcaldessa, Avelina Morales Serra
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