
BASES GENERALS QUE HAN DE REGIR EL PROCÉS SELECTIU PER A LA 
PROVISIÓ D’UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A ADMINISTRACIÓ ESPECIAL DE 
RECURSOS HUMANS, DE LA PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARI DE 
L’AJUNTAMENT DE CASTELLÓ D’EMPÚRIES, MITJANÇANT CONCURS-
OPOSICIÓ LLIURE I CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL

1. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA

L’objecte de la convocatòria és la provisió en propietat, d’una plaça de Tècnic/a 
Administració Especial de Recursos Humans a l’Ajuntament de Castelló d’Empúries, 
reservada al torn lliure, mitjançant el sistema selectiu de concurs-oposició, grup A, 
subgrup A2, nivell 19, escala d’Administració especial, subescala tècnica, classe mitja, 
en règim de funcionari/a de carrera, vacant a la plantilla del personal funcionari de 
l’Ajuntament de Castelló d’Empúries i dotada amb les retribucions corresponents al 
grup A2, d’acord amb l’oferta d’ocupació pública (OOP) 2020 ordinària publicada en el 
DOGC núm. 8537 de data 05/11/21, així com la formació d’una borsa de treball.

Amb la resta de persones que superin el procés selectiu i no hagin estat 
seleccionades, es podran cobrir vacants i/o les necessitats de personal motivades per 
les situacions que es donin en relació a les substitucions de manera transitòria al 
titular del servei amb ocasió de baixes mèdiques, vacances, llicències o circumstàncies 
anàlogues, per l’excés o acumulació de tasques, o per a cobrir necessitats temporals 
de personal que es produeixin durant el període de tres anys.

2. REQUISITS DELS ASPIRANTS

Per prendre part en les proves, les persones aspirants hauran de reunir els següents 
requisits, tots ells referits a la data en què finalitzi el període de presentació de 
sol·licituds en les proves selectives:

a) Tenir nacionalitat espanyola o de qualsevol dels països 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, és aplicable la lliure circulació de 
treballadors. Independentment de la nacionalitat, també poden ser admesos en 
aquesta convocatòria d’ocupació pública:
- els cònjuges dels espanyols i dels nacionals d’altres estats membres de la 
Unió Europea si no estan separats de dret;
- els descendents dels cònjuges dels espanyols i dels nacionals d’altres estats 
membres de la Unió Europea –sempre que els cònjuges no estiguin separats de 
dret-, si són menors de vint-i-un anys o dependents.
Els nacionals d’altres estats membres de la Unió Europea han d’acreditar la 
seva nacionalitat.

b) Haver complert 16 anys i no excedir de l’edat màxima de jubilació forçosa.

c) Estar en possessió de qualsevol titulació universitària oficial, grau o 
diplomatura, que habiliti per a l’exercici de les funcions del lloc de treball 
corresponent, segons la normativa vigent.
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Les persones aspirants d’estats membres de la Unió Europea han d’estar en 
possessió d’algun dels títols reconeguts a Espanya de conformitat amb el que 
s’estableix a la normativa vigent en la matèria.

d) No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap 
administració pública, ni trobar-se sota cap mena d’inhabilitació per a ocupar 
llocs de treball o exercir càrrecs públics per resolució judicial. En el cas de ser 
nacional d’un altre estat, no trobar-se inhabilitat (o en cap situació equivalent) ni 
haver estat sotmès a sanció disciplinària (o equivalent) que en el seu estat 
impedeixi, en els mateixos termes, l’accés a l’ocupació pública.

e) No patir cap malaltia ni estar afectat/a per cap limitació física o psíquica que 
impedeixi desenvolupar per si mateix/a les funcions bàsiques corresponents al 
lloc de Tècnic/a Administració Especial de Recursos Humans, de conformitat amb 
la base 4 d’aquesta convocatòria.

f) No trobar-se incurs/a en causes d’incapacitat o incompatibilitat, senyalades als 
articles 36 i 37 del Reglament de Funcionaris d’Administració Local i Llei 53/1984 
sobre incompatibilitats de funcionaris al servei de les administracions públiques.

g) Tenir coneixements de llengua catalana equivalents al Certificat de nivell de 
suficiència de català de la Junta Permanent de Català (nivell de suficiència – C1 o 
titulació equivalent).

h) Les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola han de tenir 
coneixements de llengua castellana del nivell C2.

i) No haver estat condemnat/a per sentència ferma per algun delicte contra la 
llibertat i la indemnitat sexual que inclou l’agressió i l’abús sexual, l’assetjament 
sexual, l’exhibicionisme i provocació sexual, prostitució i explotació sexual i 
corrupció de menors, així com pel tràfic d’éssers humans.

j) Que en el moment de la realització de les diferents proves d’aquest procés 
selectiu, i en relació amb la COVID-19, les persones aspirants no presenten cap 
simptomatologia, que no tenen diagnosticada la malaltia, que no han conviscut 
en els darrers catorze dies amb persones que són o han estat positives, que 
saben què és i què representa el període d’aïllament o quarantena domiciliària, 
que tenen l’obligació d’usar la mascareta i, per últim, que tenen coneixement, 
acceptació i compromís de complir les mesures de salut pública i seguretat 
vigents.

3. CARACTERÍSTIQUES ESSENCIALS DEL LLOC DE TREBALL

Titular: Ajuntament de Castelló d’Empúries.
Règim: Funcionari de carrera.
Escala: Administració Especial.
Subescala: Tècnica.
Classe: Mitja.
Denominació del lloc: Tècnic/a Administració Especial de Recursos Humans.

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 0dcfce10b0c14445a6c65fb1d90e9c28001 Data document: 13/01/2022

Url de validació https://valida.castello.cat/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
1

S
A

L
V

I G
U

E
L

L
 I 

B
O

H
IG

A
S

13
/0

1/
20

22
A

lc
al

d
e

https://valida.castello.cat/verificadorfirma.asp


Grup de classificació: A2.
Nivell: 19.
Núm. de places vacants: 1.
Sistema d’accés: Torn lliure.
Sistema de selecció: Concurs-oposició.
Horari: Jornada setmanal: (100%).
Complement específic anual: 21.748,64 €

4.- FUNCIONS A DESENVOLUPAR

En general corresponen a aquest lloc de treball les següents funcions:

 Assessorar i donar suport tècnic en matèria d’administració de recursos 
humans, tant a nivell intern com extern, d’acord amb la legislació i els 
acords col·lectius vigents.

 Elaborar els documents jurídic administratius derivats de les activitats 
pròpies del seu àmbit d’actuació.

 Nodrir i mantenir actualitzats els sistemes de gestió de personal.
 Elaborar estudis i informes tècnics que en matèria d’administració de 

recursos humans requereixi l’organització, així com realitzar propostes 
tècniques, en el seu àmbit, que permetin millorar la prestació del servei.

 Analitzar, definir i aplicar els procediments i la normativa legal vigent a fi de 
regular la relació dels empleats amb la corporació (gestió de situacions 
administratives, llicències, antiguitat, complements retributius, especials, 
incompatibilitats, ajuts socials...).

 Participar en els processos previs a l’elaboració de la nòmina del personal de 
la corporació, organismes autònoms i altres entitats locals, així com 
verificar i fer el seguiment dels seus resultats.

 Exercir d’interlocutor davant d’organismes oficials que tinguin una relació 
directa amb la seva àrea d’intervenció (Servei Català de Col·locació, 
Hisenda, Seguretat Social...).

 Mantenir els contactes necessaris amb tercers (empreses, entitats locals i 
altres institucions i organismes) per dur a terme les seves tasques, així com 
participar en aquelles comissions per a les quals sigui assignat/ada.

 Mantenir, analitzar i fer propostes de millora en matèria de sistemes 
d’informació i indicadors de gestió, així com elaborar informes que permetin 
el seguiment dels objectius i activitats pròpies de la seva activitat.

 Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant 
adequadament maquinària, eines o substàncies relacionades amb la seva 
activitat, així com els mitjans i equips de protecció posats a la seva 
disposició, d’acord amb els procediments establerts per la corporació i la 
normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.

 I, en general, totes aquelles de caràcter similar que li siguin atribuïdes.

5.- PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

Les bases es publicaran íntegrament al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOP) 
i es penjaran al tauler d’edictes de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries (e-tauler). 
També es publicarà un anunci extractat al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) i al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).
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Els successius anuncis de la convocatòria i del procés de selecció́ es faran públics 
únicament a la seu electrònica de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries: 
https://www.castello.cat/oferta-publica-de-treball/

Les persones interessades en prendre part a les proves han de presentar una 
instància per participar en el procés selectiu, dirigida a l’alcalde-president de la 
Corporació, segons model adjunt a les presents bases com a ANNEX I. La seva 
presentació implica el coneixement i acceptació del contingut de les presents bases i 
la manifestació implícita que reuneixen totes i cadascuna de les condicions exigides.

El termini per a la presentació́ de sol·licituds serà̀ dins el termini improrrogable 
de 20 dies naturals, a comptar a partir de l'endemà de la darrera publicació́ de 
l’anunci d’aquesta convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
(DOGC).
En aquest extracte o anunci s’hi indicarà̀ el número i la data del Butlletí Oficial de la 
Província (BOP) on s’hagin publicat les bases de la convocatòria i el número i la data 
del Butlletí Oficial de l’Estat (BOE).

Les sol·licituds per prendre part en aquest procés de selecció s’han de presentar en el 
registre electrònic de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries, o de manera 
presencial, amb cita prèvia, a les oficines del Registre general de l’Ajuntament de 
Castelló d’Empúries: Oficines Municipals d’Atenció Ciutadana (OMAC).

També es podran presentar tal com determina l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Les sol·licituds que es presentin a través de les oficines de correus, es lliuraran en 
aquelles dependències, dins del termini de presentació d’instàncies, en sobre obert, 
per ser datades i segellades pel personal de correus abans de la seva certificació. 
Només així s’entendrà que van tenir la seva entrada el dia de la seva presentació a 
correus.

Només en el cas que s’opti per presentar les instàncies a correus o en altres 
administracions diferents a les d’aquest ajuntament, també cal trametre per via d’un 
correu electrònic a rrhh@castello.cat, una còpia de la sol·licitud degudament 
registrada o una còpia del rebut d’aquest registre, respectivament.

Amb la formalització i presentació de la sol·licitud, les o els 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, 
així com la publicitat d’aquestes dades, d’acord amb la normativa vigent.

Les o els aspirants no estaran obligats a aportar documents o informació que ja 
estiguin en poder de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries, sempre que aquestes o 
aquests, en el moment de presentar la sol·licitud, hagin expressat la seva voluntat a 
què aquells documents siguin aportats per l’Ajuntament de Castelló d’Empúries.
Per quedar exempts d’aquesta obligació caldrà que les o els aspirants indiquin 
expressament el procés selectiu concret i l’any en què es va convocar i es va aportar 
la documentació o informació referida.
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Les sol·licituds han d’anar acompanyades de la documentació següent:

a) Fotocòpia del DNI, document oficial acreditatiu de la identitat, document 
equivalent dels països de la Unió Europea o document del permís de residència, 
en el cas d’estrangers extracomunitaris.

b) Fotocòpia del títol universitari de grau o diplomatura, o resguard d’haver 
abonat els drets per a la seva expedició.

c) Títols oficials que justifiquin que es disposa del nivell exigit de català, nivell de 
suficiència de català de la Junta Permanent de Català (nivell de suficiència – C1 
o titulació equivalent).

d) Justificant de disposar del nivell exigit de castellà, si s’escau.

e) Currículum vitae en el qual s’especifiqui, com a mínim, la informació següent:
- Dades personals i de contacte.
- La formació acadèmica reglada.
- La formació complementària, amb indicació del nombre d’hores lectives de 

cada curs o seminari.
- L’experiència laboral, amb indicació dels diversos càrrecs ocupats, temps 

durant el qual s’ocuparen i detall de les funcions desenvolupades.
- Els coneixements i certificats lingüístics.

f) Fotocòpia de tota aquella documentació que serveixi per acreditar els mèrits 
que s’han de valorar en la fase de concurs.

g) Resguard de pagament acreditatiu o la còpia de l’autoliquidació 
degudament ingressada, en el moment de la presentació de la instància, com a 
comprovant d’haver pagat els drets d’examen, segons el qual estableix 
l’ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 18. DRETS D’EXAMEN I PARTICIPACIÓ EN 
PROVES SELECTIVES DE L’AJUNTAMENT DE CASTELLÓ D’EMPÚRIES, per un 
import de 40,00 €, corresponent al subgrup A2:

 Per consultar el text íntegre de les ordenances fiscals vigents, les 
exempcions previstes d’aquesta taxa, etc., cal accedir al següent enllaç:
http://cido.diba.cat/normativa_local/10867048/ordenances-fiscals-per-a-
lany-2021-ajuntament-de-castello-dempuries

 El fet de no pagar la taxa corresponent, no aportar el resguard de 
pagament o no acreditar alguna de les exempcions previstes en aquest 
enllaç web acabat de citar, en el moment de la presentació de la 
sol·licitud, serà causa d’exclusió immediata del procés selectiu.

 No es retornarà l’import dels drets d’examen (40,00 €) a cap de les 
persones que resultin admeses o excloses del procés selectiu, segons les 
resolucions que es vagin publicant.
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Aquest pagament s’ha d’efectuar per mitjà d’una de les dues formes 
especificades a continuació:

 Sol·licitant una carta de pagament en la mateixa instància de 
presentació al procés selectiu.
Posteriorment, des de l’OMAC, s’enviarà la carta de pagament al correu 
electrònic indicat a la instància.
Aquesta carta de pagament s’haurà de fer efectiva a qualsevol oficina de 
l’entitat col·laboradora “La Caixa” (CAIXABANK), per via telemàtica, 
accedint a l’enllaç: https://www.castello.cat/tramits-en-linia/o mitjançant 
els caixers automàtics.

 Per transferència bancària en el següent núm. de compte corrent, 
indicant el NOM i els COGNOMS de les o dels aspirants i el NÚMERO DE 
REFERÈNCIA DEL PROCÉS SELECTIU (exp. núm. 09/21, per aquest procés 
selectiu), i adjuntant el justificant de pagament a la instància.
Núm. de c.c. de CAIXABANK: 2100.0122.39.0200002631
IBAN: ES30 2100 0122 3902 0000 2631
BIC: CAIXESBBXXX

Si la documentació annexada té un pes superior als 3,5 MB, no es podrà utilitzar el 
tràmit de registre electrònic.

Tots aquells mèrits que hagin de ser valorats en la fase de concurs, hauran 
d’acompanyar-se a les sol·licituds de participació. En cas de no acreditar-se, no seran 
valorats pel Tribunal Qualificador.

Això no obstant, en cas que els aspirants tinguin el nivell exigit de llengua catalana, 
podran acreditar-lo documentalment abans de l’inici de la prova, per tal de ser 
declarats exempts de realitzar-la.

6.- ADMISSIÓ DELS ASPIRANTS

Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, l’alcalde, o autoritat 
delegada, dictarà Resolució, en el termini màxim d’1 mes, en la qual declararà 
aprovada la llista d’aspirants admesos i exclosos.
En l’esmentada resolució també s’hi indicarà, la llista d’aspirants que estiguin exempts 
de realitzar la prova d’acreditació del nivell de català exigit en aquesta convocatòria, 
la composició del Tribunal Qualificador, el dia, l’hora i el lloc en què s’iniciarà el primer 
exercici i l’ordre d’actuació dels aspirants.

Aquesta resolució es publicarà en el tauler d’anuncis de la corporació, a la seu 
electrònica i al web municipal (https://www.castello.cat/). Es concedirà un termini de 
10 dies hàbils per a presentar possibles esmenes i/o reclamacions, que començarà a 
comptar a partir de l’endemà de la seva publicació en el tauler d’edictes electrònic.

La publicació de l’esmentada resolució en el tauler d’edictes electrònic serà 
determinant de l’inici dels terminis a efectes de possibles impugnacions o recursos.
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El mateix òrgan acceptarà o refusarà les reclamacions formulades. Les reclamacions 
presentades seran resoltes en el termini màxim de trenta dies, transcorregut el qual, 
sense que s'hagi dictat resolució, s'entendran desestimades i es considerarà elevada a 
definitiva la llista d’aspirants admesos i exclosos i no caldrà tornar a publicar-la. Si se 
n’accepta alguna, s’elaborarà una nova llista d’admesos i exclosos definitivament i es 
farà pública novament en el tauler d’edictes electrònic i a la pàgina web municipal.

Un cop iniciades les proves selectives, els resultats dels exercicis només es publicaran 
a la seu electrònica de l’Ajuntament.

Les errades materials de fet es podran esmenar, en qualsevol moment, d’ofici o a 
petició dels interessats.

7.- TRIBUNAL QUALIFICADOR

El Tribunal Qualificador és l’òrgan competent per efectuar la valoració de les 
condicions de formació, mèrits i nivell d’experiència relacionats amb la tasca a exercir, 
de les persones candidates que es presentin en el procés de selecció.

El Tribunal Qualificador es constituirà de conformitat amb el que disposa l’article 60 
del 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 l’article 72 del Decret 214/1990, de 30 de 
juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, i 
estarà integrat per un nombre senar de persones designades per la corporació i 
format per un president, un secretari i tres vocals amb la següent distribució:

a) Un terç és integrat per membres o funcionaris de la mateixa corporació, entre els 
quals es designarà la persona que actuarà com a secretari/a del tribunal.
b) Un altre terç és integrat per personal tècnic, que pot ser o no personal de la 
mateixa entitat local.
c) L’altre terç és integrat per una persona proposada per l’Escola d’Administració 
Pública de Catalunya.

Seguint l’esmentada distribució, el Tribunal Qualificador estarà constituït de la manera 
següent:

1. President/a:
La secretària o persona funcionària de carrera de l’Ajuntament de 
Castelló d’Empúries en qui aquesta delegui, amb un nivell de titulació 
igual o superior a l’exigit pel lloc de treball al qual s’aspira; i la seva 
persona suplent.

2. Vocal:
1 persona funcionària designada per la Corporació, i la seva suplent; amb 
titulació igual o superior a la plaça que es convoca.

3. Vocal:
1 persona tècnica experta i la seva suplent; especialista en la matèria de 
la plaça que es convoca, d’una altra administració.
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4. Vocal:
1 persona funcionària designada per la Corporació, i la seva suplent; amb 
titulació igual o superior a la plaça que es convoca.

5. Vocal:
1 persona tècnica proposada per l’Escola d’Administració Pública de 
Catalunya, i la seva suplent.

6. Secretari/ària:
1 persona adscrita al Departament de Recursos Humans de l’Ajuntament 
de Castelló d’Empúries, amb veu però̀ sense vot; i la seva persona 
suplent.

Assessors/es:

7. Una persona tècnica assessora del SCC Alt Empordà, Consorci per a 
Normalització Lingüística.

8. Una persona tècnica assessora de l’empresa encarregada de portar a 
terme les proves psicotècniques.

La designació del tribunal es farà pública juntament amb la resolució de l’Alcaldia que 
fixarà les persones admeses i excloses en el procés selectiu.

El tribunal no podrà constituir-se ni actuar sense l’assistència de més de la meitat dels 
seus membres, titulars o suplents indistintament, a més de la del president i del 
secretari o de les persones que els substitueixin.

El tribunal podrà disposar la incorporació a les seves tasques de tècnics especialistes 
per a totes o algunes de les proves, els quals actuaran amb veu però sense vot per 
debatre, en les sessions del tribunal, les qüestions que se’ls sotmetin relatives a les 
matèries de la seva competència.

El tribunal està facultat per resoldre els dubtes o discrepàncies que es presentin i 
prendre els acords necessaris per assegurar el bon desenvolupament del procés 
selectiu en tot allò que les bases no hagin previst.

El tribunal aprovarà els criteris tècnics per valorar les diferents fases d’aquesta 
convocatòria.

El tribunal podrà convocar personalment les persones participants per tal d’aclarir 
punts dubtosos de les capacitats o altres aspectes de la documentació que hagin 
aportat, quan ho consideri convenient.

El tribunal podrà exigir a les persones participants la seva identificació en qualsevol 
moment del procés selectiu.

El tribunal, si té coneixement que una de les persones participants no posseeix la 
totalitat dels requisits exigits per aquesta convocatòria o ha pogut incórrer en 
inexactituds o falsedats, proposarà a l’Alcaldia l’exclusió de la persona participant de 
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la convocatòria. Les inexactituds o falsedats comprovades es posaran en coneixement 
de les autoritats competents a l’efecte pertinent.

El tribunal podrà esmenar en qualsevol moment de la convocatòria els errors 
materials, de fet i aritmètics.

El tribunal exclourà automàticament de la convocatòria les persones participants que 
durant el transcurs de la convocatòria realitzin conductes contràries a la bona fe o 
orientades a desvirtuar els principis d’equitat i igualtat o altres comportaments que 
alterin el desenvolupament normal de la convocatòria.

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

Als efectes previstos en el Reial decret 462/2002, de 24 de maig, sobre 
indemnitzacions per raó del servei (BOE 30/05/02), els membres del Tribunal 
Qualificador es classifiquen en la categoria segona.

8.- SISTEMA DE SELECCIÓ

La selecció es realitzarà pel sistema de concurs oposició i consistirà en la valoració, 
per part del Tribunal Qualificador, de determinades condicions de formació, mèrits o 
nivell d’experiència relacionats amb la tasca a exercir, així com la superació de les 
proves corresponents que s’estableixin, com a forma d’acreditació de les condicions de 
formació, dels mèrits i del nivell d’experiència exigits per poder-hi participar.

El procediment de selecció constarà d’una fase d’oposició i d’una fase de concurs, on 
es valoraran els mèrits al·legats pels aspirants.

La valoració màxima total d’aquest concurs-oposició serà de 50 punts, fins a un 
màxim de 37 punts la fase d’oposició i fins a un màxim de 13 punts, la fase de 
concurs.

Aquelles i aquells aspirants que no superin la puntuació mínima exigida en cadascuna 
de les fases obtindran la qualificació de no aptes i quedaran eliminades o eliminats del 
procés.

La puntuació obtinguda en la fase de concurs no podrà utilitzar-se per superar la fase 
d’oposició.

El tribunal qualificador es reserva el dret a modificar l’ordre de les proves si per 
nombre de participants o qualsevol altra necessitat organitzativa ho considerés 
convenient.

Per a cadascuna de les proves es realitzarà una única crida. Les o els aspirants que no 
compareguin en el lloc, la data i l’hora assenyalats, fins i tot per raons de força major, 
seran definitivament exclosos/es del procés selectiu. Per a les proves que consten de 
diversos exercicis o subproves, l’absència o retard en algun dels exercicis o subproves 
suposarà l’exclusió automàtica de l’aspirant del procés selectiu.
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Les persones participants, per realitzar les proves de la fase d’oposició, s’hauran 
d’identificar mitjançant la presentació del DNI, del passaport o del permís de conduir, 
originals, i la seva presentació podrà ser exigida pel tribunal qualificador en tot 
moment. La manca de presentació d’aquesta documentació comportarà l’exclusió 
automàtica de la persona participant del procés selectiu.

En relació amb la COVID-19, les persones aspirants aportaran la declaració jurada o 
promesa (ANNEX núm. 3):

 Que en el moment de la realització de les diferents proves d’aquest 
procés selectiu, i en relació amb la COVID-19, les persones aspirants no 
presenten cap simptomatologia, que no tenen diagnosticada la malaltia, que 
no han conviscut en els darrers catorze dies amb persones que són o han 
estat positives, que saben què és i què representa el període d’aïllament o 
quarantena domiciliària, que tenen l’obligació d’usar la mascareta i, per 
últim, que tenen coneixement, acceptació i compromís de complir les 
mesures de salut pública i seguretat vigents.

Aquesta declaració jurada o promesa l’aportaran les persones aspirants, COM A 
MÀXIM, fins al moment previ a l’inici de la primera prova (Primera prova: 
coneixements de català), i la no presentació de la mateixa comporta l’exclusió 
provisional de la o de l’aspirant del procés selectiu. 
Si les proves es fan en dies diferents, caldrà renovar aquesta declaració jurada o 
promesa cada vegada que es convoqui a les persones aspirants.

9.- FASE D’OPOSICIÓ

La valoració màxima d’aquesta fase d’oposició serà de 37 punts.

Primera prova: Coneixement de llengües oficials (APTE/A O NO APTE/A)

Prova de coneixements de llengua catalana.

Aquesta prova consistirà en realitzar un exercici de coneixements de llengua catalana 
de nivell de suficiència de català (certificat de nivell de suficiència – C1), equivalent o 
superior, de la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya.

D’acord amb el que estableix el Decret 161/2002, d’11 de juny, quedaran exemptes 
de realitzar la prova de coneixements de llengua catalana totes les persones aspirants 
que:

 Hagin acreditat estar en possessió del certificat de coneixements de 
llengua catalana requerit, de nivell de suficiència de català (C1), equivalent 
o superior, de la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de 
Catalunya.

 Hagin participat i obtingut plaça en processos anteriors de selecció de 
personal per accedir a aquest Ajuntament, en què hi hagués establerta una 
prova de català del mateix nivell o superior a l’exigit en la corresponent 
convocatòria.
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Prova de coneixements de llengua espanyola

Els coneixements de la llengua castellana s’hauran d’acreditar per aquells/elles 
aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola.

La prova de coneixements de la llengua castellana consistirà en mantenir una 
conversa, amb els/les assessors/ores que el tribunal de selecció nomeni, de manera 
que quedi demostrat un domini suficient de l’idioma per part de l’aspirant.

Restaran exempts de realitzar aquesta prova els/les aspirants que tinguin la 
nacionalitat d’un estat on la llengua castellana sigui idioma oficial, o que hagin 
presentat, juntament amb la instància sol·licitant prendre part en el procés de 
selecció, fotocòpia compulsada d’algun dels documents següents:

 Certificat que acrediti que s’ha cursat la primària, la secundària i el 
batxillerat a l’Estat espanyol. 

 Diploma de nivell superior d’espanyol C2 o certificació acadèmica que 
acrediti haver superat totes les proves dirigides a l’obtenció d’aquest.

 Certificat d’aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les escoles 
oficials d’idiomes. 

Segona prova: Exercici teòric (MÀXIM 7,5 PUNTS)

Consistirà en respondre 25 Preguntes tipus test, amb 4 respostes possibles 
cadascuna, i descompte de punts en cas d’error. Totes les preguntes estaran 
relacionades amb el contingut del temari de l’ANNEX II d’aquestes bases, amb el 
següent sistema de puntuació:

oCada pregunta encertada sumarà 0,30 punts.
oCada pregunta errònia restarà 0,15 punts.
oLes preguntes no contestades no puntuen.

El temps màxim per a contestar aquestes preguntes serà d’1 hora.

Es puntuarà de 0 a 7,5 punts, i per superar-lo caldrà obtenir una puntuació mínima 
3,75 punts.

Tercera prova: exercici teòric (màxim 7,5 punts) 

Consistirà en respondre 10 preguntes curtes relacionades amb el contingut del temari 
de l’ANNEX II d’aquestes bases.

El temps màxim per a contestar aquestes preguntes serà d’1 hora i 30 minuts. 

Es puntuarà de 0 a 7,5 punts, i per superar-lo caldrà obtenir una puntuació mínima de 
3,75 punts.

Quarta prova: Exercici teòric-pràctic (MÀXIM 20 PUNTS)

Aquesta prova teoricopràctica té per objectiu valorar el grau d’experiència professional 
en el desenvolupament de les funcions pròpies del lloc de treball i consistirà en 2 
exercicis pràctics a desenvolupar en forma de redacció d’informe tècnic.
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Aquesta prova serà̀ valorada fins a un màxim de 20 punts. Els aspirants que no 
obtinguin una puntuació́ mínima de 10 punts en total, quedaran eliminats del procés 
selectiu.

El temps màxim per a realitzar aquesta prova serà d’1 hora per a cada exercici (total 
dues hores).

Cinquena prova: Psicotècnic (APTE/A O NO APTE/A)

Consistirà en la realització d’una bateria de test objectius que compleixin els 
requisits de validesa i fiabilitat i hagin estat baremats, estandarditzats i tipificats en 
una àmplia mostra de població que permeti garantir la confiança en els resultats 
obtinguts.

La falsedat demostrada en les respostes comportarà l’eliminació de la o de l’aspirant.

Sisena prova: Entrevista (MÀXIM 2 PUNTS)

Optativa i no eliminatòria a decisió del Tribunal 

Aquesta prova consistirà en la realització d’una entrevista sobre les competències 
professionals relacionades amb el  lloc de treball. 

10.- FASE DE CONCURS

La valoració màxima total d’aquesta fase de concurs serà de 13 punts i no podrà ser, 
en cap cas, superior, ni podrà aplicar-se per superar els exercicis de la fase d’oposició.

La valoració de mèrits la farà el Tribunal Qualificador d’acord amb els barems 
següents:

a) Experiència professional: (La puntuació màxima en aquest apartat serà de 5 
punts)

Serveis prestats en tasques de la mateixa categoria, els quals estiguessin 
relacionats amb les funcions de la plaça a cobrir, d’acord amb el barem 
següent:

• Per serveis prestats en una administració pública local o en altres 
administracions públiques, en una plaça de categoria A1 o A2 , amb funcions 
de gestió de recursos humans ................................. 0,20 punts/mes

 Per serveis prestats en una administració pública local o en altres 
administracions públiques, en una plaça de categoria C1 o C2 , amb funcions 
de gestió de recursos humans ................................. 0,10 punts/mes

 Per serveis prestats en una administració pública local o en altres 
administracions públiques en una plaça de categoria A1 o A2 de l’escala 
d’administració general. .......................................... 0,10 punts/mes
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 Per serveis prestats en una administració pública local o en altres 
administracions públiques en una plaça de categoria C1 o C2 de l’escala 
d’administració general ............................................0,05 punts/mes

• Els serveis prestats en l’empresa privada o entitat del tercer sector en gestió 
de Recursos humans .............................................. 0,10 punts/mes

Els serveis prestats a l’administració pública s’acreditaran amb la presentació del 
corresponent certificat de serveis prestats emès per l’administració que pertoqui. 
Si no s’aporta el certificat, aquest mèrits no seran valorats.
Els serveis prestats a l’empresa privada s’acreditaran mitjançant la vida laboral 
emesa per Seguretat social.

b) Titulació acadèmica: (La puntuació màxima en aquest apartat serà de 4 
punts)

Les titulacions acadèmiques oficials, relacionades amb el lloc de treball a proveir 
de Tècnic/a Administració Especial de Recursos Humans i altres en matèria de 
Gestió i administració pública, Relacions laborals, Dret o  Ciències polítiques i de 
l’Administració a valorar pel Tribunal Qualificador, i que no hagin estat comptats 
com a requisit d’accés:

 Per cada Postgrau o equivalent ....................................... 0,50 punts
 Per cada Màster o equivalent .......................................... 1,00 punts
 Per cada Grau o equivalent ............................................ 1,50 punts

c) Formació i reciclatge: (La puntuació màxima en aquest apartat serà de 3,5 
punts)

Es valoraran cursos, tallers, jornades i/o seminaris relacionats amb el lloc de 
treball a ocupar impartits per centres oficials: administracions públiques, per 
universitats i per associacions o federacions de municipis, o bé, que estiguin 
homologats per l’Institut Nacional d’Administracions Públiques (INAP), l’Escola 
d’Administració Pública de Catalunya (EAPC) o per altres organismes similars 
d’altres comunitats autònomes, o també per sindicats.

• Cursos fins a 20 hores amb certificat d’assistència: ........... 0,05 punts
• Cursos de 21 a 30 hores amb certificat d’assistència: ........ 0,10 punts
• Cursos de 31 a 60 hores amb certificat d’assistència: ......... 0,20 punts
• Cursos de més de 60 hores amb certificat d’assistència: .... 0,50 punts
• Cursos fins a 20 hores amb certificat d’aprofitament: ......... 0,15 punts
• Cursos de 21 a 30 hores amb certificat d’aprofitament: ...... 0,25 punts
• Cursos de 31 a 60 hores amb certificat d’aprofitament: ...... 0,50 punts
• Cursos de més de 60 hores amb certificat d’aprofitament: ....1,00 punt

No s’acceptaran cursos de formació, reciclatge i perfeccionament el títol del qual 
tingui una antiguitat de més de 15 anys, és a dir, no s’acceptaran cursos que 
s’hagin impartit anteriors a l’any 2007.

L’acreditació de la formació es farà mitjançant fotocòpia de la certificació, amb 
especificació de l’entitat organitzadora, denominació el curs i durada del curs en 
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hores o en crèdits. En el supòsit que no s’especifiqui la durada en hores o crèdits, 
quedarà a criteri del tribunal la valoració o no del mèrit. En el cas que es valori, es 
farà aplicant la puntuació mínima establerta a les bases.

d) Certificació ACTIC: (fins a un màxim de 0’50 punts)

Per l’acreditació del certificat d’acreditació de competències en tecnologies de la 
informació i la comunicació (ACTIC):

 ACTIC nivell 1 (bàsic) .................................................... 0,10 punts
 ACTIC nivell 2 (mitjà) .................................................... 0,25 punts
 ACTIC nivell 3 (avançat) ................................................ 0,50 punts

Els mèrits no acreditats documentalment no podran ser tinguts en compte pel 
tribunal.

El tribunal es reserva el dret de sol·licitar documentació complementària que clarifiqui 
la naturalesa o la durada de l’activitat desenvolupada.

A efectes de valoració dels mèrits presentats, no es valoraran els mèrits obtinguts 
amb posterioritat a la data de finalització d’aquest termini de presentació de mèrits.

11.- QUALIFICACIONS

Qualificació dels exercicis:

Els exercicis de la fase d’oposició seran tots obligatoris i eliminatoris.

La primera prova, coneixements de llengües oficials, serà qualificat d’apte o no apte.

La segona prova, exercici teòric, es puntuarà fins a un màxim de 7,5 punts. Els/les 
opositors/es que no assoleixin un mínim de 3,75 punts seran eliminats.

La tercera prova, exercici teòric, es puntuarà fins a un màxim de 7,5 punts. Els/les 
opositors/es que no assoleixin un mínim de 3,75 punts seran eliminats.

La quarta prova, exercici teòric-pràctic, es puntuarà fins a un màxim de 20 punts. 
Els opositors que no assoleixin un mínim de 10 punts totals, seran eliminats.

La cinquena prova, test psicotècnic, serà qualificat d’apte o no apte.

La sisena prova, optativa i no eliminatòria, es puntuarà fins a un màxim de 2 punts.

La puntuació final s’obtindrà de la manera següent:

a) Se sumarà la puntuació obtinguda per a cada aspirant en la segona, tercera, 
quarta i sisena prova.

b) A la puntuació així obtinguda se li afegirà la resultant de la fase de concurs i 
s’obtindrà d’aquesta manera la puntuació final de cada opositor.
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En cas d’empat de puntuació, s’aplicaran els criteris de desempat següents:

 En primer lloc, per la puntuació més alta obtinguda en el 4t exercici.
 En segon lloc, per la puntuació més alta obtinguda en el 3r exercici.
 En tercer lloc, es resoldrà mitjançant la realització d’un sorteig públic.

Al final de cadascuna de les fases del procediment de selecció el tribunal farà 
públiques les qualificacions obtingudes. Aquells/elles aspirants que no superin la 
puntuació mínima per superar la fase obtindran la qualificació de no aprovats/des i 
quedaran eliminats/des del procés selectiu. 

12.- RELACIÓ DE PERSONES APROVADES I PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS

El tribunal farà pública a la pàgina web municipal la llista de persones aprovades per 
ordre de la puntuació obtinguda i elevarà a l’alcalde president de la corporació la 
proposta de nomenament de l’aspirant que hagi obtingut major puntuació.

En cap cas el nombre d’aspirants podrà excedir del nombre de places convocades.

El/l’aspirant estarà exempt de justificar les condicions i els requisits ja acreditats en el 
cas d’haver estat contractat amb anterioritat per l’Ajuntament de Castelló d’Empúries i 
que no requereixin actualització.

El/l’aspirant que sigui proposat/a per ocupar el lloc de treball, abans de formalitzar el 
seu nomenament, haurà de presentar en el termini de 10 dies hàbils, comptats a 
partir de l’endemà de la publicació, per part de l’Alcaldia, de l’anunci de la llista 
d’aprovats per odre de puntuació, la següent documentació:

 Originals o còpies compulsades del compliment de tots els requisits exigits 
així com d’aquella documentació acompanyada a la sol·licitud per mitjà de 
fotocòpia.

 Originals o còpies compulsades de tots els mèrits que han estat al·legats 
juntament amb la presentació d’instàncies (en cas que no es presentin, es 
tindran per no acreditats i es descomptaran de la puntuació de l’aspirant).

 Certificat acreditatiu de no patir malaltia o defectes físics o psíquics que li 
impedeixin el normal exercici de la seva funció.

 Declaració jurada, o promesa, de no haver estat separat mitjançant 
expedient disciplinari del servei de l’Administració pública i no estar 
inhabilitat per condemna penal per exercir càrrecs o funcions públiques. 

Si l’aspirant no presenta la documentació en el termini indicat, tret dels casos de força 
major, no podrà ser nomenat i s’anul·laran totes les seves actuacions, sense perjudici 
de la responsabilitat en què hagin pogut incórrer per falsedat en la seva instància. En 
aquest cas, el tribunal formularà la proposta de nomenament a favor del següent 
candidat que consti a la llista dels que hagin superat totes les proves de l’oposició.

13. BORSA DE TREBALL
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A aquests efectes, una vegada acabades totes les fases del procés selectiu, el tribunal 
de selecció elevarà a l'Alcaldia una proposta d'aprovació de la llista d'espera de la 
borsa de treball, amb les persones que hagin superat el procés selectiu i amb l'ordre 
de classificació que ho hagin fet, d'acord amb la puntuació obtinguda. 

En cas d’empat en algun lloc de la llista d'espera, per haver obtingut dues o més 
persones la mateixa puntuació, el tribunal de selecció mantindrà una entrevista amb 
les persones empatades, per valorar la seva adequació a les condicions específiques 
de les places objecte de la convocatòria. El tribunal valorarà l'entrevista fins a un 
màxim de 2 punts, que s'atorgaran als sols efectes de dirimir l'empat i que en cap cas 
se sumaran a la puntuació obtinguda en el concurs oposició, de manera que els/les 
aspirants que hagin obtingut la puntuació mínima per superar el procés selectiu, 
podran ser cridats per l’Ajuntament de Castelló d’Empúries d’acord amb l’ordre de 
qualificació, per al seu nomenament com a funcionaris interins o per a la seva 
contractació per a llocs de treball de la mateixa categoria, en el termini de tres anys, 
a comptar des de la data de finalització del procés selectiu. 

L'entrevista no podrà suposar en cap cas una variació en l'ordre respecte a les 
persones no implicades en l'empat.

14.- NOMENAMENT, PERÍODE DE PRÀCTIQUES I PRESA DE POSSESSIÓ

Exhaurit el període de presentació de documents, i en el termini d'un mes, l’alcalde 
president de la corporació nomenarà funcionari/ària en pràctiques l’aspirant 
proposat/ada pel tribunal.

L’aspirant que ja hagués prestat serveis a una Administració en places de les mateixes 
característiques, nivell i funcions que la convocada podrà ser eximit/da en tot o en 
part de la realització de les pràctiques i ser nomenat/da directament funcionari/ària de 
carrera. L’òrgan de govern competent podrà adoptar aquesta resolució previ informe 
del cap de la Unitat de destinació de la plaça convocada.

L’aspirant que injustificadament no s'incorporin al servei de la corporació perdrà tots 
els drets derivats del procés de selecció i del nomenament subsegüent com a 
funcionari/ària de carrera.

El/la funcionari/ària en pràctiques percebrà les retribucions establertes al RD 
456/1986, de 10 de febrer, pel qual es fixen les retribucions dels funcionaris en 
pràctiques.

El període de pràctiques es realitzarà sota la supervisió del cap de la unitat 
administrativa on sigui destinat/da el/la funcionari/ària en pràctiques i tindrà una 
durada de 6 mesos. Si per causes justificades no es pogués completar el període de 
pràctiques en el termini assenyalat, aquest s’ampliarà en proporció al temps que resti 
fins completar les pràctiques.

Acabat aquest període, el supervisor emetrà un informe sobre la integració i eficiència 
en el lloc de treball objecte del procés selectiu, valorant si l’aspirant l'ha superat 
satisfactòriament. El/la qui el superi serà nomenat/da funcionari/ària de carrera. En 
cas contrari serà declarat no apte/a per resolució motivada del president/a de la 
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corporació, amb tràmit d'audiència previ, i perdrà en conseqüència tots els drets al 
nomenament com a funcionari/ària de carrera. 

Si es produeix renúncia de l’aspirant seleccionat/da abans del seu nomenament o 
presa de possessió, l’òrgan convocant podrà requerir de l’òrgan de selecció una relació 
complementària dels aspirants que segueixin al proposat/da per al seu possible 
nomenament com a funcionari/ària de carrera. Aquests aspirants hauran de justificar 
documentalment els requisits d’accés tal com s’indica a la base dotzena.

Les previsions de l’apartat anterior també s’aplicaran quan els aspirants que han 
superat el procés selectiu no acreditin que reuneixen els requisits i condicions exigits 
en la convocatòria.

15.- INCIDÈNCIES

Les publicacions que es facin en el Butlletí Oficial de la Província (BOP) i/o en el tauler 
d’edictes electrònic municipal seran determinants dels terminis a efectes de possibles 
impugnacions o recursos, sense perjudici de tota la informació que es publiqui en la 
pàgina web municipal, que serà de caràcter merament informatiu.

Contra els actes i resolucions del tribunal, en tant que es tracta d’òrgans col·legiats 
dependents de la Presidència de la corporació, els actes dels quals no exhaureixen la 
via administrativa, es pot interposar recurs d’alçada davant de l’Alcalde-President de 
la corporació en el termini i amb els efectes que estableixen els articles 121 i 122 de 
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques.

Contra les llistes definitives d’admesos i exclosos, es pot interposar potestativament 
recurs de reposició davant del president de la corporació, dins el termini d’un mes, 
comptat a partir de l’endemà al de la seva publicació o directament recurs contenciós 
administratiu davant del Jutjat contenciós administratiu de Girona, dins el termini de 
dos mesos comptats a partir de l’endemà al qual tingui lloc la notificació d’aquest 
acte, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, i els 
articles 8, 14, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa.

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del president de la corporació, 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 
potestativament recurs de reposició en el termini d’un mes a comptar a partir de 
l’endemà de la seva publicació o notificació, davant del president de la corporació, o 
bé recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar a partir de 
l’endemà de la seva publicació o notificació, davant del Jutjat del Contenciós 
Administratiu de Girona o bé, alternativament, si el seu domicili és en una altra 
província, davant els jutjats contenciosos administratius amb competència territorial a 
la província de la localitat on resideixi.

Contra la convocatòria i aquestes bases, d’acord amb la Llei 39/2015 i altres 
disposicions concordants, podrà interposar-se recurs contenciós administratiu en el 
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termini de dos mesos a partir de la data de la seva publicació, davant el Jutjat 
contenciós administratiu provincial de Girona.

En allò que no estigui previst en les bases, es procedirà segons el que determini el 
Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprovà el Reglament del personal al servei 
de les entitats locals.

El tribunal qualificador està facultat per resoldre els dubtes o discrepàncies que es 
presentin i prendre els acords necessaris per assegurar el bon desenvolupament de 
les convocatòries en tot allò que les bases no hagin previst.

Castelló d’Empúries, a la data de la signatura electrònica.

Alcalde – president

Salvi Güell i Bohigas
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ANNEX I 
PROCÉS SELECTIU PER A LA PROVISIÓ D’UNA PLAÇA DE 
TÈCNIC/A ADMINISTRACIÓ ESPECIAL DE RECURSOS HUMANS, 
DE LA PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARI DE 
L’AJUNTAMENT DE CASTELLÓ D’EMPÚRIES, MITJANÇANT 
CONCURS-OPOSICIÓ RESERVADA AL TORN LLIURE (Exp. Núm. 
02/22)
Nom....................... Cognom .....................................................
major d’edat, veí de .................................................., domiciliat al 
carrer...................................................... núm. ................., amb 
el document d’identitat núm. ......................., telèfon 
....................................... i adreça electrònica 
....................................................., que actua en nom propi / o en 
representació de .........................................................................

respectuosament;

Documents que 
s’adjunten:
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................

E X P O S A
Que reunint les condicions exigides a les bases del procés selectiu, per 
a la provisió d’una de Tècnic/a Administració Especial de Recursos 
Humans, de la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament de 
Castelló d’Empúries, mitjançant el sistema de concurs-oposició 
reservada al lliure, declaro conèixer i acceptar les bases generals de la 
convocatòria, i adjunto la documentació que es relaciona, per 
participar en el procés selectiu.

Per tot això
DEMANA: Que, donant aquesta instància com a presentada, us serviu 
admetre-la i, previs els informes que estimeu oportuns, concediu el 
que se sol·licita.

Castelló d’Empúries, a ........ de ................... de ..........
Signatura

Il·ltre. Sr. alcalde – president de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries

Informació bàsica sobre protecció de dades:

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, Reglament General de Protecció de 
Dades (RGPD) us informem que les dades consignades en aquest document seran 
incorporades al tractament:
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Processos Selectius:

Responsable del 
tractament:

Ajuntament de Castelló d’Empúries. Pl. Joc de la Pilota, 1 
17486 Castelló d’Empúries

Finalitat del tractament: Gestió d'expedients relatius als processos de provisió i selecció 
de personal (temporal i/o definitiu)

Legitimació: El tractament és necessari per al compliment de les finalitats 
atribuïdes a l’Ajuntament de Castelló d’Empúries (art 6 RGPD). 
També per al compliment d'una relació contractual o 
precontractual.

Persones destinatàries: Les vostres dades no se cediran a tercers, excepte obligació 
legal.

Termini de conservació de 
les
dades:

Un cop gestionat el tràmit es conservaran com a part del 
procediment administratiu el termini que indiqui la legislació 
vigent.

Drets de les persones 
interessades:

Podeu accedir a les vostres dades, rectificar-les, cancel·lar-les, 
oposar-vos al seu tractament i sol·licitar-ne la limitació, enviant 
la vostra sol·licitud a l’adreça de l’Ajuntament o mitjançant 
correu electrònic a ajuntament@castello.cat (art. 15 a 22 
RGPD)

Informació addicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre 
protecció de dades al web municipal

Consentiment per al tractament de dades:

Presto el consentiment perquè les meves dades puguin ser tractades per a la finalitat 
esmentada

 SÍ   X
 NO

Signatura

Castelló d’Empúries, ......... de ............ de 2022
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ANNEX II

TEMARI GENERAL

Tema 1. El sistema constitucional. La Constitució de 1978: estructura i contingut. Principis 
generals. Els drets i deures fonamentals.
Tema 2. La organització territorial de l’Estat a la Constitució. Les Comunitats autònomes. Els 
Estatuts d’autonomia: concepte i naturalesa.
Tema 3. L’Administració pública: concepte i classes. L’Administració local: concepte i entitats 
que la integren.
Tema 4. L’administrat. Col·laboració i participació dels ciutadans en les funcions 
administratives.
Tema 5. L’acte administratiu: concepte, elements i classes. Requisits i eficàcia dels actes 
administratius. Nul·litat i anul·labilitat. L’obligació de l’Administració de resoldre. Silenci 
administratiu. Terminis.
Tema 6. Fases del procediment administratiu: iniciació, ordenació, instrucció i finalització.
Tema 7. El registre d’entrada i sortida de documents. Requisits en la presentació de 
documents. Comunicacions i notificacions.
Tema 8. La revisió dels actes administratius. Els recursos administratius.
Tema 9. La responsabilitat patrimonial de l’Administració pública.
Tema 10. El Règim Local a l’Estat espanyol. Principis constitucionals i regulació jurídica.
Tema 11. La Província en el Règim Local: La Diputació Provincial, organització i competències.
Tema 12. El Municipi: concepte i elements. El terme municipal. La població: especial 
referencia a l’ empadronament.
Tema 13. El Municipi: L’organització. Competències municipals.
Tema 14. Ordenances i reglaments de les entitats locals: classes. Procediment d’elaboració i 
aprovació.
Tema 15. Hisendes Locals: Classificació dels ingressos. Ordenances fiscals.
Tema 16. El funcionament dels òrgans col·legiats locals. Convocatòries i ordre del dia. Actes i 
certificació dels acords.
Tema 17. El pressupost de les entitats locals. Contingut, procediment d’elaboració i aprovació.
Tema 18. Els ingressos de les hisendes locals: impostos, taxes i altres ingressos de dret 
públic. Procediment de liquidació i recaptació.
Tema 19. La transparència i l’accés a la informació pública a les administracions. La publicitat 
activa.
Tema 20. La protecció de dades de caràcter personal a les administracions públiques.

TEMARI ESPECÍFIC

Tema 21. Marc normatiu de la gestió de personal al servei dels ens locals de Catalunya: 
normativa bàsica estatal normativa autonòmica de desenvolupament.
Tema 22. Classes de personal al servei de les administracions públiques. Especial referència a 
les entitats locals. El personal funcionari. El personal laboral. 
Tema 23. Classes de personal al servei de les administracions públiques: El personal eventual. 
El personal directiu professional 
Tema 24. L’estructura del personal al servei de les entitats locals: El personal funcionari: 
grups, escales i sots escales. 
Tema 25. L’estructura del personal al servei de les entitats locals: El personal laboral: grups i 
categories professionals.
Tema 26. Planificació dels recursos humans. Plantilla de personal. Relació de llocs de treball.
Tema 27. Planificació dels recursos humans: l’inventari o catàleg de llocs de treball. Definició. 
Contingut. Finalitats i naturalesa.
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Tema 28. Anàlisi i disseny d’un lloc de treball. Concepte i elements i de l’anàlisi del lloc de 
treball. Factors que afecten al disseny. Valoració dels llocs de treball.
Tema 29. L’accés a la funció pública. Principis i règim jurídic vigent. L’oferta pública 
d’ocupació.
Tema 30. Selecció de personal. Principis bàsics. Requisits d’accés. Sistemes de selecció. 
Procediment selectiu.
Tema 31. Carrera administrativa i promoció professional. Promoció interna, mobilitat i 
transferencia.
Tema 32. Provisió de llocs de treball. Concurs i lliure designació.
Tema 33. Policia local. Règim jurídic. Funcions. Selecció. Principis bàsics d’actuació. Règim 
disciplinari de la policia local.
Tema 34. Els sistemes de retribució del personal al servei de l’Administració Local.
Tema 35. El temps de treball a l’Administració local. Jornada, descans setmanal i vacances.
Tema 36. El contracte de treball: concepte, elements i contingut. Tipus de contracte i 
característiques: aplicació a l’Administració pública.
Tema 37. La temporalitat a l’Administració Pública. Nomenaments interins: concepte i classes.
Tema 38. Llicències i permisos del personal funcionari i del personal laboral.
Tema 39. El règim d’incompatibilitats del personal al servei de les entitats locals. Regulació i 
característiques essencials.
Tema 40. Situacions administratives dels funcionaris públics: servei actiu, serveis essencials, 
servei en altres Administracions públiques, excedències, suspensió de funcions.
Tema 41. Pèrdua de la condició de personal funcionari. Causes d’extinció de la relació 
funcionarial, laboral i eventual.
Tema 42. Situacions del personal laboral. Interrupció de la prestació laboral. Suspensió del 
contracte laboral, les excedències.
Tema 43. Causes d’extinció de la relació laboral a l’administració local. Extinció del contracte 
de treball. Acomiadament per causes econòmiques, tècniques, organitzatives, i de producció 
en el sector públic. Procediment d’acomiadament col·lectiu aplicable a les Administracions 
Públiques. 
Tema 44. El frau de llei en la contractació laboral. El personal laboral indefinit no fix. Els 
processos d’estabilització del personal temporal a l’Administració pública.
Tema 45. Els codis de compte de cotització a l’administració local. Emmarcament segons 
col·lectius. Exclusions. Actes d’ afiliació, alta, baixa i modificació.
Tema 46. L’acció protectora de la seguretat social: la incapacitat temporal. Especial referència 
al règim del personal funcionari.
Tema 47. L’acció protectora de la seguretat social: Maternitat, paternitat, jubilació i la 
invalidesa.
Tema 48. Les prestacions per desocupació en l’àmbit de l’Administració local. Especial 
referència als membres electes.
Tema 49. Gestió de nòmines. El rebut de salari. Estructura i contingut. Gestió de 
complements retributius. Ajuts socials.
Tema 50. Representació sindical del personal funcionari.
Tema 51. La representació sindical del personal laboral. 
Tema 52. La negociació col·lectiva. La negociació col·lectiva conjunta de personal funcionari i 
laboral en l’Estatut de l’empleat públic.
Tema 53. Els pactes i acords en la negociació col·lectiva funcionarial: naturalesa jurídica i 
eficàcia. La interpretació dels pactes i acords: les comissions de seguiment. La solució 
extrajudicial. La impugnació dels pactes i acords.
Tema 54. El tancament patronal i el dret a vaga.
Tema 55. Seguretat, higiene i salut en el treball. La prevenció de riscos laborals. Drets i 
obligacions. Consulta i participació dels treballadors. Responsabilitat i sancions.
Tema 56. La Igualtat d’oportunitats. Principis d’igualtat. Estratègies per a desenvolupar la 
Igualtat d’oportunitats. Accions positives.
Tema 57. La de formació dels empleats públics. Els plans de formació.  La gestió de la 
formació. L’avaluació del rendiment.
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Tema 58. El teletreball a l’Administració local.
Tema 59. La problemàtica psicosocial. El mobbing: factors de predisposició, conductes 
d’assetjament, simptomatologia i conseqüències. El control i la prevenció dels problemes 
psicosocials. Avaluació de factors psicosocials. Objectius i funcions de l’avaluació de factors 
psicosocials. El procés de l’avaluació: enfoc de l’avaluació i fases de l’avaluació. Tècniques 
generals d’avaluació: l’ observació, la entrevista i els qüestionaris.
Tema 60. L’Acord/Conveni de condicions de treball dels empleats públics de l’Ajuntament de 
Castelló d’Empúries.
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ANNEX núm. 3 - DECLARACIÓ JURADA (COVID-19)
CONVOCATÒRIA  DE   SELECCIÓ  DE   PERSONAL

SOL·LICITANT:

 Tipus via: Nom de la via: Núm.: Bloc: Escala: Pis: Porta

Municipi: C.P.: Comarca:

 País / Nacionalitat:                                                          Adreça electrònica:  

 Telèfon fix: Telèfon mòbil:  

       

Als efectes de la participació en el procés selectiu per a la provisió en propietat d’una plaça de 
Tècnic/a Administració Especial de Recursos Humans, mitjançant el sistema de selecció 
de concurs-oposició i el sistema d’accés de torn lliure (Exp. Núm. 02/22).

DECLARO, sota la meva responsabilitat, que en el moment de la realització de la prova 
d’avui:

 No presento cap simptomatologia compatible amb la covid-19 (febre, tos, dificultat 
respiratòria, malestar, diarrea etc.).

 No tinc diagnosticada la malaltia de la covid-19 ni he conviscut en els darrers catorze 
dies amb persones que són o han estat positives.

 He finalitzat, si és el cas, el període d’aïllament o el període de quarantena 
domiciliària per haver estat en contacte estret amb alguna persona amb símptomes o 
diagnosticada de la covid-19.

 Que conec l’obligació d’usar la mascareta durant la realització de les proves del procés 
selectiu.

 Que conec, accepto i em comprometo a complir les mesures de salut pública i 
seguretat vigents, així com les mesures especifiques per participar en el procés 
selectiu.

Signatura:

Castelló d’Empúries, ....................... de / d’ .......................................... de 2022
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