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Núm. 7065
AJUntAment d’AnGLÈs  

Edicte de bases per a la formació d’una borsa de treball per a la cobertura de 
possibles vacants de places d’auxiliar administrativa a la piscina municipal 

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Angles en sessió or-
dinària de data 19 de juliol de 2018, va acordar el següent:

«1.- OBJECTE 

L’objecte d’aquestes bases és la formació d’una borsa de treball per 
a places d’auxiliar administrativa, en règim d’interí o temporal, per 
a la cobertura de possibles vacants que es puguin produir a la plan-
tilla de l’Ajuntament d’Anglès per la piscina municipal. 
L’horari de treball pot ser de matins, tardes, caps de setmana i/o 
festius, a jornada completa o parcial, depenen de les necessitats del 
servei.  
El sistema de selecció establert és el d’oposició.

2.- REQUISITS PER PRENDRE PART A LES PROVES 

Per prendre part en les proves de selecció, els/les aspirants hauran 
de reunir totes i cadascuna de les condicions o requisits següents, 
que hauran de complir-se l’últim dia de presentació de sol·licituds:

a) Tenir nacionalitat espanyola o d’un estat membre de la Unió Eu-
ropea segons les normatives vigents i sens perjudici del previst a la 
legislació en matèria d’estrangeria vigent el darrer dia del termini 
de presentació de sol·licituds.

b) Haver complert 16 anys el dia que acabi el termini de presentació 
de sol·licituds.            

c) Estar en possessió del títol de Graduat Escolar, graduat en Educa-
ció Secundària Obligatòria o una altra equivalent. En cas de presen-
tació d’altres títols equivalents, l’aspirant haurà d’aportar un certifi-
cat oficial de l’equivalència de les titulacions presentades.

d) Posseir la capacitat funcional per al desenvolupament del normal 
exercici de la funció de la plaça que es convoca.

e) No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del ser-
vei de qualsevol de les Administracions Públiques o dels òrgans 
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constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-
se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs pú-
blics per resolució judicial, per a l’accés al cos o escala de funcionari, 
o per exercir funcions similars a les que desenvolupaven en el cas 
del personal laboral, en què hagués estat separat o inhabilitat.
f) Tenir coneixements de català equivalents al Certificat de nivell de 
suficiència de català de la Junta Permanent de Català (nivell C).  

3.- PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS 

El procediment de selecció s’ha d’iniciar amb la convocatòria, i que 
es farà pública al Butlletí Oficial de la Província de Girona, junta-
ment amb les presents bases; que assenyalarà l’obertura del termini 
per a la presentació de les sol·licituds per a prendre part en el procés 
de selecció, que s’han de presentar en el termini improrrogable de 
10 dies naturals a comptar de la publicació al BOP.

Les posteriors publicacions es faran en el tauler d’anuncis munici-
pals i a la pàgina web municipal.

Les persones interessades en participar en la present borsa hauran 
de manifestar que reuneixen les condicions que s’exigeixen a la base 
segona i presentaran instància sol·licitant formar part del mateix i 
que són coneixedors i accepten les bases de la present convocatòria.
També es podran presentar instàncies d’acord amb el previst en 
l’article 16 de la Llei 39/2015 de 1 d’octubre, de procediment ad-
ministratiu comú de les Administracions Públiques; de conformitat 
amb el qual, les oficines de correus hauran de rebre les instàncies, 
sempre que es presentin en sobre obert perquè puguin ser datades i 
segellades pel personal funcionari de Correus abans de la seva cer-
tificació. En aquest supòsit l’aspirant haurà de comunicar-ho de for-
ma immediata al departament de RRHH de l’Ajuntament d’Anglès, 
info@angles.cat, dins del termini de presentació d’instàncies.

La instància haurà d’anar acompanyada de la següent documenta-
ció que haurà de ser presentada mitjançant fotocòpia compulsada:
a) Fotocopia compulsada del DNI.
b) Currículum vitae.
c)  Fotocòpia compulsada de la titulació exigida, o resguard de pa-

gament dels drets d’obtenció o dels títols exigits a la base segona 
de la convocatòria.

d)  Fotocòpia compulsada del certificat del nivell C de català de la 
Direcció General de Política Lingüística.

g)  Acreditació de coneixements de llengua castellana per aquelles 
persones que no tinguin la nacionalitat espanyola.
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Els aspirants que aprovin i es trobin dins la borsa de treball hauran 
de presentar dins del termini atorgat, les fotocòpies compulsades 
d’aquests documents. 

4.- PUBLICACIÓ D’ANUNCIS 

La llista d’admesos i exclosos i la determinació del lloc i dates de 
la celebració de les proves, es publicaran al tauler d’anuncis de la 
Corporació i a la pàgina web municipal www.angles.cat.

5.- LLISTA D’ASPIRANTS 

Un cop finalitzat el termini de presentació d’instàncies, la presidèn-
cia de la corporació, o autoritat delegada, en el termini màxim d’un 
mes dictarà resolució aprovant les llistes d’admesos/es i exclosos/
es provisional.

L’esmentada resolució també concedirà un termini de deu dies na-
turals per a esmenes o reclamacions possibles, en cas d’existir-ne.
Les errades materials de fet es podran esmenar, en qualsevol mo-
ment, d’ofici o a petició de les persones interessades.

Les al·legacions presentades seran resoltes en el termini màxim de 
cinc dies hàbils, transcorregut el qual, sense que s’hagi dictat reso-
lució, les al·legacions s’entendran desestimades i es considerarà ele-
vada a definitiva la llista d’aspirants admesos i exclosos i no caldrà 
tornar a publicar-la.

6.- TRIBUNAL QUALIFICADOR 

El Tribunal qualificador es constituirà de la manera següent:

President:
Titular: Sandra Pinos Martínez, secretària municipal de l’Ajuntament 
d’Anglès
Suplent: Montse Costa Coll, administrativa de l’Ajuntament 
d’Anglès

Vocals: 
Titular: Eugènia Iglesias Berini, TAG Ajuntament d’Anglès.
Suplent: Anna Parpal Guillem, auxiliar administrativa de 
l’Ajuntament d’Anglès 
Titular: Marta Riera Puig, administrativa de l’Ajuntament d’Anglès. 
Suplent: Dolors Juventench Bosch, administrativa de l’Ajuntament 
d’Anglès. 
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Titular: Sandra Vila Llapart, auxiliar administrativa de l’Ajuntament 
d’Anglès.
Suplent: Leonor Martínez Lacambra, interventora acumulada de 
l’Ajuntament d’Anglès. 

Secretari del Tribunal:
Titular: Maria Xifra Pibernat, auxiliar administrativa de l’Ajuntament 
d’Anglès.
Suplent: Joan Antoni Bohórquez González, funcionari de 
l’Ajuntament d’Anglès. 

Es fa públic la designació del Tribunal a partir d’aquesta base de la 
convocatòria, als efectes d’atorgar un termini de deu dies hàbils als 
efectes d’abstenció i recusació del tribunal, conforme els articles 23 
i 24 de la Llei 40/2015, de 1 d’octubre, de règim jurídic del sector 
públic. 

El Tribunal pot disposar la incorporació a les seves tasques de tèc-
nics especialistes per a totes o algunes de les proves, els quals actua-
ran 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 les discrepàncies 
que s’originin durant el desenvolupament del procés de selecció.

El Tribunal no podrà constituir-se ni actuar sense l’assistència 
d’almenys 3 dels seus membres amb veu i vot, titulars o suplents, i 
en tot cas serà necessària la presència del president o del secretari. 
També podrà assistir-hi, amb veu però sense vot, un representant de 
la Junta de personal o del Comitè d’empresa de l’Ajuntament.

En el cas que es produeixi un empat en les decisions del Tribunal, el 
president podrà fer ús del vot de qualitat per desfer-lo.

7.- PROCÉS SELECTIU 

El sistema de selecció establert és el d’oposició lliure. 
Les proves selectives es duran a terme, sempre que sigui possible, 
una a continuació de l’altra, de manera que en un mateix dia es po-
dran portar a terme més d’una prova. 
Al començament de cada exercici, els/les aspirants seran cridats en 
crida única en el dia i el lloc que es determini. Seran exclosos aquells 
aspirants que no compareguin, llevat dels casos degudament justifi-
cats i apreciats pel tribunal.
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El tribunal establirà l’ordre d’actuació dels aspirants en aquelles 
proves que no puguin fer de forma simultània.

En qualsevol moment el Tribunal podrà requerir els aspirants per-
què acreditin la seva personalitat.

Tret del primer exercici en què es qualifica com a apte o no apte, a la 
resta de proves el nombre de punts que cada membre del Tribunal 
atorgarà en cadascun dels exercicis de la fase d’oposició serà de 0 a 
10 punts. La nota final de cada exercici serà el resultat de la mitjana 
aritmètica dels punts atorgats per cada membre del tribunal. 

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/ades i quedaran elimi-
nats/ades del procés selectiu. 

Primer exercici: 
Prova de coneixements de llengua.

1.1. Coneixement de la llengua catalana.
Per demostrar el coneixement del català requerit a les bases.
La qualificació d’aquest exercici és de apte/a o no apte/a.
Estaran exempts de les proves per valorar el coneixement del català

a) Els aspirants que justifiquin amb els corresponents títols oficials, 
presentats en document original o còpia compulsada, que tenen el 
nivell exigit de català. Per determinar les equivalències dels títols 
oficials del Departament d’Ensenyament amb els certificats de la 
Junta Permanent de Català, a més del títol, i per acreditar que s’ha 
fet tota l’escolarització a Catalunya sense exempció de l’assignatura 
de llengua catalana, cal presentar un certificat expedit, a sol·licitud 
de la persona interessada, expedit pel centre docent corresponent.

b) Els aspirants que hagin participat i obtingut plaça en processos 
anteriors de selecció de personal en aquest Ajuntament, 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.

1.2. Coneixement de la llengua castellana.
Té caràcter obligatori i eliminatori per a tots els aspirants que no 
tinguin la nacionalitat espanyola, es regularà per allò establert en les 
bases generals base 7.3.
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La prova consistirà en la realització d’una redacció de 200 parau-
les en termini màxim de 45 minuts, i a mantenir una conversa amb 
membres del tribunal durant el temps màxim de 15 minuts, i si 
s’escau amb els assessors especialistes que aquest designin.

Aquest exercici serà avaluat pel Tribunal, amb la qualificació d’apte 
o no apte.

Segon exercici:

Obligatori i eliminatori. Consistirà en la resolució d’un qüestiona-
ri de preguntes amb respostes alternatives, relatiu al contingut del 
programa annex, que com a mínim tindrà vint preguntes. 

Aquesta prova es valorarà entre 0 i 10 punts. S’estableix un mínim 
de puntuació de 5 punts per a la superació de la prova, quedant 
eliminats/des els/les aspirants que no obtinguin aquesta puntuació 
mínima requerida.

Tercer exercici

Obligatori i eliminatori. Consistirà en la resolució dels casos pràctics 
plantejats pel tribunal, relatius a funcions pròpies a desenvolupar 
per les places per a les quals es constitueix la borsa de treball.

El tribunal podrà optar perquè els aspirants defensin la resolució 
plantejada en els seus exercicis en una entrevista i formular als aspi-
rants les preguntes que cregui pertinents.

Aquesta prova es valorarà entre 0 i 10 punts. S’estableix un mínim 
de puntuació de 5 punts per a la superació de la prova, quedant 
eliminats/des els/les aspirants que no obtinguin aquesta puntuació 
mínima requerida.

Quart exercici:

Obligatori i eliminatori. Consistirà en la realització d’un supòsit 
pràctic de caràcter ofimàtic realitzat sobre ordinador, que pot im-
plicar utilitzar programari de tractament de textos, fulls de càlcul, 
navegadors d’internet o programes de gestió de correus electrònics. 
Aquesta prova es valorarà entre 0 i 10 punts. S’estableix un mínim 
de puntuació de 5 punts per a la superació de la prova, quedant 
eliminats/des els/les aspirants que no obtinguin aquesta puntuació 
mínima requerida.
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8.- LLISTA D’APROVATS, BORSA DE TREBALL I PROPOSTA DE 
NOMENAMENT 

Finalitzada la qualificació dels exercicis, el tribunal confeccionarà 
la llista del/ de les aspirants que hagin superat la totalitat de les 
proves amb un mínim de 5 punts a la prova per ordre numèric co-
rrelatiu de la puntuació obtinguda en ordre descendent, els quals 
formaran part de la borsa de treball subjectes a les necessitats que 
durant un màxim de dos anys es vagin produint.

9.- PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS I RÈGIM D’INCOMPA-
TIBILITATS 

Els/les aspirants/tes proposats/ades han de presentar en el Servei 
de RRHH de la corporació, dintre del termini de 5 dies naturals a 
partir de la publicació de la llista definitiva d’aprovats/des, els do-
cuments originals perquè acreditin les condicions de capacitat i els 
requisits generals i específics exigits que es detallin a les bases espe-
cífiques corresponents.

I que en tot cas seran les següents:

1.- Declaració responsable de no trobar-se inhabilitat/da per 
l’exercici de càrrecs públics i de no haver estat separat/da, mi-
tjançant expedient disciplinari, del servei de l’Administració Pú-
blica. Els/les aspirants de nacionalitat d’algun estat membre de la 
Unió Europea o país amb conveni subscrit amb la mateixa i ratificat 
per Espanya hauran de presentar documentació certificada per les 
autoritats competents del seu país d’origen amb acreditació de no 
estar sotmès/a a sanció disciplinària o condemna penal que impe-
deixi, al seu Estat, l’accés a l’administració pública. 

2.- Declaració responsable de no trobar-se sotmès/a a alguna de les 
causes d’incompatibilitat previstes a la Llei 53/1984, de 26 de des-
embre, d’incompatibilitats del personal al Servei de les Administra-
cions Públiques. 

3.- Declaració jurada de no trobar-se incurs/a en causa d’incapacitat. 

4.- Certificat negatiu del Registre de Penats i Rebels, referit a la data 
d’acabament de les proves selectives. 

5.- Certificat mèdic expedit pel/la metge/essa de capçalera de no 
patir cap malaltia o defecte físic o psíquic que impedeixi el normal 
exercici de la funció. 
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6.- Fotocòpia compulsada dels documents que es troben enumerats 
a la base tercera. 

En l’exercici de les funcions atribuïdes al lloc de treball al qual 
l’aspirant ha estat destinat/ada, que poden ser exercides en qual-
sevol dependència de l’Ajuntament, li serà aplicable a empleat/
ada públic, la normativa vigent sobre el règim d’incompatibilitats 
en el sector públic, en compliment de la qual l’aspirant, abans 
d’incorporar-se al servei de la Corporació, haurà d’efectuar una de-
claració d’activitats i, si s’escau, sol·licitar la compatibilitat amb el 
formulari que li facilitarà la Corporació, o exercir, altrament, l’opció 
prevista a l’article 10 de la Llei 53/1984 de 26 de desembre, a l’article 
10 de la Llei 21/1987, de 26 novembre i a l’article 337 del Decret 
214/1990.

Pel que fa a la determinació i adscripció al lloc de treball, règim 
d’horari i jornada, la persona objecte de nomenament o contracte 
s’atindrà als acords i resolucions que adoptin els òrgans correspo-
nents de l’Ajuntament. 

10.- PERÍODE DE PROVES 

Una vegada aportada la documentació disposada a la base 9 i una 
vegada cridat a la borsa per primer cop, l’aspirant serà cridat i du-
rant els primers dos mesos naturals del seu contracte, aquest estarà 
en període de proves, que es realitzarà sota la direcció del Respon-
sable de la seva àrea. 

Durant aquest període es podrà rescindir la relació laboral per vo-
luntat de qualsevol de les parts, sense preavís. 

El període de prova es computa a efectes d’antiguitat. 
La situació d’incapacitat temporal, risc durant l’embaràs, materni-
tat, adopció, guarda amb fins d’adopció, acolliment, risc durant la 
lactància i paternitat, que afectin al treballador durant el període de 
prova, interromp el període del mateix. 

Finalitzat el període de proves el responsable de l’àrea haurà 
d’emetre informe i haurà d’indicar si ha superat aquest període. 
En el cas de que hi hagi treballadors que no superessin el període de 
proves, la Presidència de la Corporació o òrgan en qui tingui aques-
ta competència delegada, acordarà la rescissió del contracte, i nome-
narà al següent de la borsa, que en cas que sigui la primera vegada 
que treballa per l’Ajuntament d’Anglès, també haurà d’estar sotmès 
al període de proves tal i com consta determinat en aquesta base. 
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11.- RÈGIM DE RECURSOS 

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit, si aquests ac-
tes decideixen directament o indirectament els fons de l’assumpte, 
determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o pro-
dueixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legí-
tims, els interessats podran interposar potestativament, recurs de 
reposició davant l’Alcaldia en el termini d’un mes a comptar a par-
tir de l’endemà de la seva publicació o notificació. El termini màxim 
per dictar i notificar la resolució del recurs serà d’un mes en cas 
contrari, s’haurà d’entendre desestimat d’acord amb els arts. 123, 
124 i 24.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment admi-
nistratiu comú de les administracions públiques, o bé directament 
recurs contenciós administratiu d’acord amb l’article 46.1 de la Llei 
29/1988, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa ad-
ministrativa (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 Girona, 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 se-
lectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i inte-
ressos legítims, els interessats podran interposar en el termini d’un 
mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notifica-
ció, recurs d’alçada davant de l’alcaldia. El termini màxim per dic-
tar i notificar la resolució serà de tres mesos. Transcorregut aquest 
termini sense haver recaigut resolució es podrà entendre desestimat 
d’acord amb els arts. 121, 122 i 24.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre 
de procediment administratiu comú de les administracions públi-
ques. 

ANNEX 1.-TEMARI  

TEMA 1.- L’acte administratiu. Concepte i classes. Validesa i eficà-
cia de l’acte administratiu. La invalidesa de l’acte administratiu. La 
revisió d’ofici dels actes administratius. Els recursos administratius. 

TEMA 2.- El procediment administratiu general. Fases i principis 
generals. El registre d’entrada i sortida de documents. Requisits 
en la presentació de documents. Comunicacions i notificacions. 
L’administració electrònica. 
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TEMA 3.- El personal al servei de les administracions públiques. 
L’accés a l’ocupació pública. Oferta d’ocupació pública. Selecció de 
personal: sistemes de selecció, requisits de participació i procedi-
ment selectiu. La promoció interna. La plantilla de personal i la re-
lació de llocs de treball. Drets i deures dels empleats públics.

TEMA 4.- El municipi. El terme municipal. La població. 
L’empadronament. Organització municipal. Òrgans de govern, òr-
gans necessaris i òrgans complementaris. Competències del munici-
pi. El municipi d’Anglès. Coneixement del municipi i les activitats 
que s’hi fan. 

TEMA 5.- Funcionament dels òrgans col·legiats locals. Convocatòria 
i ordre del dia. Actes,  certificacions d’acords, notificacions i publica-
ció dels acords. El Registre de documents.

TEMA 6.- Els béns de les entitats locals. Regulació i classes. Béns de 
domini públic: concepte i règim d’utilització. Béns patrimonials. Els 
béns comunals. L’inventari.

TEMA 7.- Intervenció administrativa local en l’activitat privada. 
Procediment de concessió de llicències.

TEMA 8.- Els pressupostos locals. Formació i aprovació. Estructura 
pressupostària. Els ingressos de les entitats locals: classes i princi-
pals característiques. La despesa: les seves fases.

TEMA 9.- Els contractes administratius a l’esfera local. Els contrac-
tes administratius típics. Procediments d’adjudicació. L’expedient 
de contractació. 

TEMA 10.- La potestat sancionadora: principis. El procediment san-
cionador. Mesures sancionadores administratives. 

ANNEX 2.- FUNCIONAMENT DE LA BORSA 

Primer.- Ordre en la borsa de treball. 

Les persones que accedeixin a una borsa de treball s’ordenaran 
d’acord amb la puntuació obtinguda en les proves del procés selec-
tiu, de major a menor nombre de punts. 

Segon.- Situacions en la borsa de treball. 

1.- Les persones integrants de les borses de treball estaran en alguna 
de les següents situacions:
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a.- En actiu: S’hi trobaran les persones que, estant a la borsa de tre-
ball, estiguin prestant serveis a l’Ajuntament a través d’un nome-
nament de personal interí. També es considerarà en servei actiu i 
integrant de la borsa de treball qui, amb motiu d’haver superat les 
proves de selecció per a una plaça de funcionari interí  hagi obtingut 
aquesta plaça. 

b.- Disponible: S’hi trobaran aquelles persones que:
1.- Havent accedit a una borsa de treball, estiguin a l’espera de rebre 

ofertes de feina. 
2.- Les persones que, estant en la borsa de treball, ocupin una plaça 

diferent de la de la borsa de treball en qüestió, de personal labo-
ral o funcionari de l’ajuntament, temporal, fixa o en propietat, 
o incorrin en alguna altra situació que suposés estar declarat en 
excedència per incompatibilitat o en situació de serveis especials. 

3.- Les persones que anteriorment han refusat una oferta de feina 
que els formuli l’Ajuntament d’acord amb el procediment esta-
blert en aquestes bases.

El personal en actiu passarà a la situació de disponible una vegada 
hagi estat cessat per alguna causa de les previstes a l’article 10.3 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 (causes de 
cessament del personal funcionari interí).

c.- En baixa temporal: S’hi trobaran i no rebran ofertes de feina, men-
tre estiguin en aquesta situació, sense perdre el seu lloc a la borsa de 
treball, les persones que, formant part d’una borsa de treball, esti-
guin en una de les següents situacions i així s’acrediti fefaentment:
1.-  Les persones que, no estant en actiu, es trobin en una situació 

de malaltia que suposaria la incapacitat temporal, mentre duri 
aquesta situació de malaltia.

2.-  Les persones que, amb motiu d’embaràs, part o adopció, esti-
guessin en situació de poder demanar la llicència per maternitat, 
ja sigui abans o després del part.

3.-  Les persones a les quals no hagi estat possible contactar en el mo-
ment d’emetre’s una oferta de feina, d’acord amb el procediment 
que estableixen aquestes bases.

4.-  Les persones que, en el desenvolupament de les seves funcions 
per raó d’un nomenament interí, hagin estat sancionades amb 
suspensió de feina i sou, en els termes expressats en aquestes 
bases.

d.- Situació de baixa definitiva: S’hi declararan i seran eliminades 
definitivament de la borsa de treball les persones que es trobin en 
alguna de les següents situacions:
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1.-  Les persones que de forma expressa manifesten no voler partici-
par més en aquesta borsa. 

2.-  Les persones que accedeixin a la plantilla de l’Ajuntament a tra-
vés d’un nomenament de personal funcionari de carrera per a la 
mateixa plaça que estan en la borsa de treball, en aquest segon 
cas una vegada hagin superat el període de prova establert en el 
contracte, si s’escau.

3.-  Les persones que, una vegada iniciada la relació funcionarial 
d’interinitat o laboral temporal, renunciïn voluntàriament al no-
menament com a personal funcionari.

4.-  Les persones que hagin estat sancionades amb separació del ser-
vei, o acomiadament per causes disciplinàries, o condemnades 
amb la pena d’inhabilitació especial o absoluta, en els termes re-
gulats en aquestes bases.

5.-  Les persones que, havent obtingut una sentència judicial fer-
ma d’acomiadament nul o improcedent i, com a conseqüència 
d’això, disposin de l’opció de demanar la readmissió o bé ésser 
indemnitzats, optin per l’abonament de la indemnització en lloc 
de la readmissió. 

6.-  Les persones que no acreditin complir amb els requisits d’accés 
a l’Administració establerts per al nomenament de personal fun-
cionari interí. 

7.-  Les persones que estiguin en baixa temporal per no haver estat 
contactades, d’acord amb el que disposen aquestes bases.

Tercer.- Durada de la borsa de treball. 

Cada borsa de treball que s’estableixi tindrà una durada de dos anys, 
a comptar a partir de la data del decret de constitució de la borsa. 
Una vegada hagin passat els dos anys, la borsa s’extingirà i les per-
sones que hi estiguin inscrites perdran tots els drets que es derivin 
en relació a les ofertes de feina que pugui emetre l’ajuntament.

Quart.- Gestió de les borses de treball.

Quan es produeixi una vacant que l’Ajuntament decideixi ocupar, i 
hi hagi una borsa de treball en vigor per a la cobertura de les places 
vacants, l’Ajuntament cridarà les persones de la borsa de treball en 
situació de disponibles, que tindran preferència per cobrir la vacant 
sobre la tramitació d’un procés de selecció amb aquest mateix ob-
jecte. 

La crida es farà entre les persones en situació de disponibles, d’acord 
amb l’ordre de qualificació, començant la persona que es trobi en la 
posició més alta de la borsa, per al seu nomenament com a funcio-
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naris interins o per a la seva contractació en règim laboral temporal 
per cobrir vacants de la mateixa categoria de la borsa de treball. 

En el cas que una persona no reuneixi les condicions per poder 
obtenir un nomenament com a personal funcionari interí, d’acord 
amb l’oferta de feina per a la qual es fa la crida, no es procedirà a 
l’esmentat nomenament sense que això afecti a la persona tant en 
la seva situació de disponible com en la seva situació ordinal en la 
borsa de treball, per a nomenament com a funcionari interí, si les 
causes que impedeixen el nomenament fossin temporals. 

En el cas de persones en situació de baixa temporal, un cop finalit-
zada la causa que va motivar el pas a aquesta situació, la persona 
interessada ha de comunicar per escrit la finalització de la causa 
i acreditar-la fefaentment davant l’Ajuntament. Una vegada rebu-
da la notificació, l’Ajuntament declararà la persona que estigui a la 
borsa de treball en situació de disponible, llevat que li correspongui 
quedar en una altra situació. En cap cas, l’Ajuntament declararà en 
situació d’actiu qui estigui en situació de baixa temporal mentre la 
persona interessada no acrediti les circumstàncies necessàries per 
fer el canvi d’estat.

Les persones que hagin ocupat una de les vacants temporals des de 
la borsa de treball passaran de nou a situació de disponible a la bor-
sa de treball amb la mateixa posició que varen obtenir en les proves 
selectives, un cop acabat el contracte o el nomenament corresponent 
i sempre que la borsa de treball continuï vigent. 

L’Ajuntament inclourà, dintre de les crides a les ofertes de feina, el 
personal que en el moment de la crida estigui en situació d’actiu, 
d’acord amb l’ordre que li correspongui dintre de la borsa de treball, 
per tal que valori si les condicions de la nova contractació o el nou 
nomenament són més avantatjoses que les que tingui actualment 
en el servei actiu. Refusar aquesta oferta de feina no tindrà efec-
tes sobre la seva permanència en la borsa de treball. Aquest crida 
no es farà si del nou nomenament o contractació se superessin els 
períodes màxims d’acumulació de contractes laborals temporals o 
nomenaments de personal funcionari interí previstos a la legislació 
pertinent.

Cinquè.- Funcionament de les crides a les ofertes de feina.

El procediment de crida de les persones inscrites a la borsa de tre-
ball es farà per qualsevol procediment àgil que permeti deixar cons-
tància de l’emissió de l’oferta de feina i de la resposta de la persona 
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que està a la borsa de treball. Així, l’oferta s’emetrà preferentment 
per correu electrònic o via telefònica, i si és per via telefònica, es 
farà preferentment a través de SMS o un altre mitjà anàleg que en 
deixi constància escrita i que els mitjans tecnològics d’ús comú per-
metin. A aquest efecte, es considera com a vàlid per emetre la cri-
da a l’oferta de feina el correu electrònic o el telèfon facilitat a la 
sol·licitud de participació en el procés selectiu que condueixi a la 
formació de la borsa de treball, i és responsabilitat de la persona 
interessada informar l’ajuntament d’algun canvi en les esmentades 
dades de contacte. En cas de trucada telefònica, l’empleat públic 
deixarà constància a l’expedient mitjançant diligència del contingut 
de la conversa. 

En el moment de fer-se l’oferta de feina, l’Ajuntament ha de facilitar, 
de forma objectiva i sense emetre opinions personals, tota la infor-
mació disponible sobre condicions de nomenament o contractació, 
salari, horaris o qualssevol altres que facilitin al màxim la presa 
de decisió a la persona interessada sobre l’acceptació o el refús de 
l’oferta. També se l’ha d’informar de la possibilitat d’al·legar alguna 
causa de pas a baixa temporal, si es donen els requisits per passar-
hi.

Una vegada contactada la persona i feta l’oferta, l’Ajuntament ofe-
rirà un termini màxim d’un dia per tal que la persona a qui s’ofereix 
la feina doni una resposta definitiva sobre la seva acceptació o el 
seu refús.

En cas que la persona contactada refusi l’oferta de feina, es farà cons-
tar per diligència a l’expedient corresponent i la persona passarà a la 
situació que li correspongui, procedint-se acte seguit a contactar la 
persona següent de la llista.

En el cas que, passat un dia laborable des de l’emissió del missat-
ge d’oferta, pel mitjà que sigui, no es localitzés l’aspirant o no se 
n’hagi rebut resposta, es farà constar per diligència en l’expedient 
corresponent i es procedirà a contactar de nou. Es faran un màxim 
de tres intents, i si en tots ells l’aspirant continua il·localitzable o no 
respon, es farà constar aquest fet per diligència i la persona passarà 
a la situació de baixa temporal. Acte seguit, es posarà aquest fet en 
coneixement de la persona interessada, mitjançant la corresponent 
notificació, oferint-li un termini de 10 dies per tal que actualitzi les 
seves dades de contacte. En cas de no rebre’s resposta en el termini 
establert, l’Ajuntament decretarà el pas de la persona a situació de 
baixa definitiva. S’entendrà com a dia laborable els dies no festius 
compresos de dilluns a divendres.
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Sisè.- Règim disciplinari.

El personal integrant de les borses de treball, amb ocasió de la pres-
tació dels serveis, pot incórrer en la responsabilitat disciplinària o 
penal que li correspongui d’acord amb el caràcter funcionarial de la 
relació d’ocupació.

Si no és possible el compliment de la sanció, o de la seva totalitat 
segons s’escaigui, una vegada ha assolit fermesa, per haver finalit-
zat la prestació de serveis, la sanció es farà efectiva de la manera 
següent:

a ) Si la sanció és de suspensió de funcions, es declararà l’integrant 
de la borsa sancionat en baixa temporal pel temps de durada de la 
sanció, o en el seu cas pel temps que li resti per complir, des del mo-
ment en que li hauria correspost rebre una oferta de treball. 
Si la durada és superior a sis mesos, serà declarat de baixa definitiva 
en la borsa de treball. 

b) Si la sanció o pena és de separació del servei, acomiadament o 
inhabilitació especial, serà declarat de baixa definitiva en la borsa de 
treball des de la qual va ser seleccionat per a la prestació de serveis 
durant la qual incórrer en responsabilitat.

c) Si la pena és d’inhabilitació absoluta, la baixa definitiva es decla-
rarà en totes les borses de treball de les que formi part la persona 
que hagi rebut la condemna.»

Anglès, 1 d’agost de 2018 

Josep Casadellà Turon  
Alcalde accidental 


