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Núm. 9274
AJUntAment d’AnGLÈs

Edicte d’aprovació de les bases reguladores del procediment selectiu per a la provisió de la plaça d’arquitecte municipal (subgrup A1) i la 
creació d’una borsa d’arquitectes per tal de cobrir possibles vacants i altres necessitats temporals de personal que es puguin presentar en 
la categoria d’arquitecte 

Núm. expedient.: x2019001586 - 1458-000011-2019

La Junta de Govern Local de la corporació en sessió ordinària de dia 7 de novembre de 2019, va aprovar per unanimitat el 
següent acord: 
 
antecedents de fet

1. Vist que la plaça d’arquitecte municipal es troba vacant i no es troba inclosa a l’oferta pública d’ocupació.

2. Vist que per raons del servei és necessari proveir la plaça d’arquitecte municipal fins a cobertura definitiva de la plaça 
per qualsevol dels mitjans previstos legalment, així com crear una borsa de treball per a la cobertura de les necessitats 
temporals de personal que es puguin presentar en la categoria d’arquitecte grup a, subgrup a1.

3. Vista la necessitat d’aprovar les bases que han de regir aquest procediment, de conformitat amb el que disposen els 
articles 94 a 97 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de personal al servei de les entitats 
locals de Catalunya.

4. Vist l’informe emès per la secretaria municipal de data 24 d’octubre de 2019. 

5. Vist l’informe de fiscalització prèvia emès per la intervenció en data 5 de novembre de 2019.

Fonaments de Dret

articles 94 a 97 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de personal al servei de les entitats locals 
de Catalunya.
L’òrgan competent per a la present resolució és la Junta de Govern Local per delegació de l’alcaldia segons Decret de 27 de 
juny de 2019, del que es va donar comptes al Ple de data 29 de juny de 2019.

Resolució

Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents, adopta el següent 

aCORD:

Primer.- aprovar les bases reguladores pel procediment selectiu per a la provisió de la plaça d’arquitecte municipal (subgrup 
a1) i la creació d’una borsa de treball per tal de cobrir les necessitats temporals de personal que es puguin presentar en la 
categoria d’arquitecte.

segon.- Convocar el procés selectiu per a cobrir de forma interina i a temps parcial (50% ampliable per necessitats del servei), 
fins a la seva provisió definitiva per qualsevol dels mitjans que preveuen les lleis, una plaça d’arquitecte, enquadrat a l’escala 
d’administració especial, subescala tècnica, grup a, subgrup a1, complement de destí 24; i constituir una borsa de treball amb 
les persones aprovades i que no hagin obtingut plaça per tal de cobrir les necessitats temporals de personal que es puguin 
presentar en la categoria d’arquitecte, grup de classificació A, subgrup A1, i que consten com a annex del present acord.   

Tercer.- sotmetre a exposició pública el present acord, mitjançant anunci al BOP de Girona publicant íntegrament les bases 
en el Butlletí Oficial de la Província, al e-tauler de la corporació, i atorgar un termini de 20 dies naturals per la presentació de 
sol·licituds, comptats a partir de l’endemà de la darrera publicació. 

Quart. – Comunicar la present resolució als representants legals dels treballadors. 
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aNNEx

BasEs QuE REGEIxEN La CONVOCaTÒRIa PÚBLICa PER a La PROVIsIÓ COM a FuNCIONaRI INTERí D’uNa 
PLaÇa D’aRQuITECTE (GRuP a1) MITJaNÇaNT EL sIsTEMa sELECTIu D’OPOsICIÓ LLIuRE, I La CREaCIÓ D’uNa 
BORsa D’aRQuITECTEs PER COBRIR POssIBLEs VaCaNTs I aLTREs NECEssITaTs TEMPORaLs.

I. Objecte de la convocatòria

L’objecte de la convocatòria és regular el procés de selecció per a cobrir de forma interina i a temps parcial (50%, ampliable 
per necessitats del servei), fins a la seva provisió definitiva per qualsevol dels mitjans que preveuen les lleis, una plaça 
d’arquitecte, enquadrat a l’escala d’administració especial, subescala tècnica, grup a, subgrup a1, complement de destí 24; 
i constituir una borsa de treball amb les persones aprovades i que no hagin obtingut plaça per tal de cobrir les necessitats 
temporals de personal que es puguin presentar en la categoria d’arquitecte, grup de classificació A, subgrup A1.
aquesta convocatòria es fonamenta en l’art. 94.2 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del 
personal al servei de les entitats locals.

II. Condicions dels aspirants

a. Tenir nacionalitat espanyola o la dels altres estats membres de la unió Europea o la dels estats els quals, en virtut de tractats 
internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, sigui aplicable la lliure circulació de treballadors. 

 També podran ser admesos el cònjuge, els descendents i els descendents del cònjuge, tant dels ciutadans espanyols com 
dels estrangers nacionals dels altres estats membres de la unió Europea o dels estats els quals, en virtut dels tractats 
internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors, 
qualsevol que sigui la seva nacionalitat, sempre que els cònjuges no estiguin separats de dret i, pel que fa als descendents, 
siguin menors de vint-i-un anys o majors d’aquesta edat, però visquin a càrrec dels seus progenitors.

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

c. Estar en possessió del títol de grau universitari en arquitectura o d’un títol equivalent que habiliti per exercir les funcions 
i atribucions de la professió d’arquitecte. En el supòsit que s’aporti un títol equivalent a l’exigit, s’haurà d’adjuntar el 
certificat expedit pel Consell Nacional d’Educació que n’acrediti l’equivalència. si es tracta d’un títol obtingut a l’estranger, 
cal disposar de l’homologació corresponent del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.

d. Tenir coneixement de les dues llengües oficials a Catalunya en el nivell establert a la convocatòria. 

e. Posseir la capacitat funcional i psíquica necessària per al desenvolupament de les tasques pròpies de la plaça a proveir, 
que s’entén referida al fet de no patir cap malaltia o defecte físic o psíquic que impedeixi exercir-ne les funcions.

f. No estar inclòs en cap dels supòsits d’incompatibilitats previstos a la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats 
del personal al servei de les administracions públiques, o exercitar, dins del termini de presa de possessió, l’opció que 
preveu l’article 10 de l’esmentada Llei.

g. No haver estat separat/da, mitjançant expedient disciplinari de l’administració pública, no haver estat acomiadat 
disciplinàriament, en l’àmbit del sector públic, ni trobar-se inhabilitat/da per a l’exercici de funcions públiques. g. Posseir 
la capacitat funcional i psíquica necessària per al desenvolupament de les tasques pròpies de la plaça a proveir, que 
s’entén referida al fet de no patir cap malaltia o defecte físic o psíquic que impedeixi exercir-ne les funcions.

III. Coneixements adients per desenvolupar el lloc de treball

− Coneixements d’urbanisme (planejament, gestió i llicències d’obres)
− Coneixements en redacció, direcció, seguiment i realització d’obres, edificació i urbanització, gestió de l’obra pública 

local, cartografia, topografia, dibuix tècnic i elaboració de plànols. 
− Coneixement de les normes tècniques d’edificació inclòs el CTE
− Coneixement de les xarxes de serveis convencionals de la via pública
− Coneixements bàsics sobre els contractes administratius del sector públic
− Normatius: coneixements intermedis de llenguatge jurídic, dret administratiu i d’organització administrativa.
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− Aplicació a la gestió: coneixements intermedis de gestió de projectes i programes, redacció i elaboració d’informes, 
gestió per processos, tècniques d’organització i sistemes de gestió de la qualitat.

− Informàtica: ús de l’ordinador i del sistema operatiu, navegació i comunicació en el món digital, tractament de la 
informació escrita, tractament de la informació gràfica, tractament de la informació numèrica, tractament de les dades 
i presentació de continguts (nivell mitjà).

IV. Funcions del lloc de treball

− Redactar projectes d’urbanització, estudis de detall i altra documentació relacionada amb la planificació urbanística 
del municipi. Elaborar informe tècnic motivant l’externalització de projectes, si és el cas.

− Redactar i tramitar les modificacions del POUM i les figures de planejament derivat.
− Dirigir projectes d’obres municipals així com la seva realització efectiva, verificant el seu nivell de qualitat. 
− Fer el seguiment de la direcció d’obres en cas d’externalització de serveis, informar a nivell tècnic, revisar i validar les 

certificacions d’obres emeses, i verificar i donar el vistiplau a les propostes de preus contradictoris, sent el responsable 
de contractes que per raó de l’especialitat sigui procedent.

− Realitzar informes i cèdules de qualificació urbanística i certificats, com ara el d’aprofitament urbanístic, obres emeses, 
entre d’altres.

− Elaborar valoracions urbanístiques de solars i edificis, així com dels danys ocasionats a les propietats municipals.
− Elaborar els plecs de condicions tècniques que per raó de la seva especialitat tècnica en sigui competent, així com ser 

el responsable dels contractes i supervisar els serveis externalitzats d’acord amb els objectius fixats en aquests plecs.
− Realitzar la inspecció, seguiment i control de les obres en curs.
− Inspeccionar obres, façanes i habitatges per tal de detectar possibles patologies d’edificis.
− Col·laborar en l’elaboració els plecs de condicions tècniques així com supervisar els serveis externalitzats d’acord amb 

els objectius fixats en aquests plecs, i portar el seguiment de les fiances d’obres.
− Realitzar l’atenció ciutadana en aspectes propis de la seva competència.
− Coordinar-se amb altres tècnics de l’Àrea o de la resta de l’Ajuntament, quan sigui necessari, per al desenvolupament 

d’actuacions, i la seva publicació i difusió.
− Assessorar i donar suport tècnic tant a nivell intern (la Corporació en general) com a nivell extern (institucions i 

usuaris en general) proporcionant informació sobre la matèria de la seva especialitat.
− Mantenir els contactes necessaris amb altres organismes, administracions, empreses, etc. així com amb altres 

departaments de la Corporació per tal de realitzar adequadament les tasques assignades.
− Assistir i participar en els actes públics, comissions, reunions o grups de treball als quals sigui designat/ada en la seva 

matèria competencial.
− Vetllar per la coordinació, en matèria de prevenció de riscos, de les activitats que concorrin a l’àrea, externalitzades o 

no, d’acord amb la normativa vigent així com informar als treballadors assignats dels riscos del seu lloc de treball, les 
mesures d’emergència i les obligacions en matèria preventiva, d’acord amb la normativa vigent.

− A les obres de construcció: verificar l’acompliment de la legislació vigent, comunicant qualsevol incidència a l’autoritat 
competent (Llei PRL 31/1995 disp.adic. 14ª; Real Decret 171/2002 disp.addc 1ª) i/o actuar com a coordinador en 
matèria de seguretat i salut (si ha estat designat pel promotor de l’obra). Com a coordinador en l’execució de l’obra les 
funcions seran: planificar i temporalitzar els treballs; coordinar l’aplicació de la normativa per part dels contractistes, 
subcontractistes i treballadors autònoms; aprovar el pla de seguretat i salut; organitzar la coordinació d’activitats 
empresarials; adoptar les mesures necessàries per accedir a l’obra (Real Decret 1627/1997, de 24 d’octubre).

− Vetllar per la protecció de dades de caràcter personal i actuar d’acord a criteris d’ètica i transparència.
− Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament els equips relacionats amb la seva 

activitat, d’acord amb els procediments establerts i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.
− I en general, altres de caràcter similar que li siguin atribuïdes.

V. Perfil i capacitats del lloc de treball

− Capacitat en desenvolupar simultàniament tasques molt diverses
− Versatilitat en el sentit de poder assumir indistintament les molt diverses funcions d’un arquitecte municipal.
− Domini del programa de dibuix Autocad
− Domini de les eines informàtiques bàsiques
− Facilitat pel treball en equip

VI. Presentació de sol·licituds

Les persones que desitgin participar en el procés selectiu hauran de presentar la següent documentació:
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a) Instància genèrica de l’ajuntament d’anglès, que haurà d’estar signada per l’aspirant. La manca de signatura 
suposarà l’exclusió de l’aspirant del procés selectiu.

b) sol·licitud per a l’admissió a la convocatòria (aNNEx I), degudament complimentada i signada.
c) Fotocòpia del document nacional d’identitat o de la nacionalitat que es tingui.
d) Fotocòpia de la titulació exigida per participar a la convocatòria.
e) Document que justifiqui l’estar en possessió de qualsevol dels títols, diplomes o certificats equivalents per tal de 

quedar exempt de realitzar la prova de llengua catalana i, si escau, d’algun dels documents acreditatius d’estar 
exempt de realitzar la prova de llengua castellana.

La sol·licitud i documentació es podrà presentar per qualsevol dels mitjans presencials o electrònics que preveu la llei 39/2015, 
d’1 d’octubre, de Procediment administratiu comú de les administracions Públiques, en el termini de 20 dies naturals 
comptats des de l’endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de Província de Girona.
Els aspirants que ja hagin presentat l’esmentada documentació en processos selectius anteriors convocats per l’ajuntament 
d’anglès, han de fer-ho constar en la seva sol·licitud per tal que se’ls hi recuperi la documentació presentada, així no caldrà 
que tornin a presentar-la.
amb la formalització i presentació de la sol·licitud, 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 i, especialment, la Llei Orgànica de protecció de 
dades.
Els aspirants que aprovin i es trobin dins la borsa de treball hauran de presentar dins del termini que se’ls atorgui, les 
fotocòpies compulsades d’aquests documents.

VII. admissió dels aspirants

Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, mitjançant Resolució de l’Alcaldia s’aprovarà, en el termini màxim 
d’un mes, la llista dels aspirants admesos i exclosos, que es farà pública mitjançant la seva exposició en el tauler electrònic 
municipal i a la web www.angles.cat.

Es concedirà un termini de 10 dies hàbils per presentar esmenes o al·legacions a la resolució d’exclusió del procés de selecció.

La composició del Tribunal qualificador, el dia, l’hora i el lloc en què s’iniciaran els exercicis i l’ordre d’actuació dels aspirants 
es publicarà en la mateixa Resolució de l’alcaldia.

El mateix òrgan acceptarà o refusarà les reclamacions formulades. si se n’accepta alguna, s’elaborarà una nova llista d’admesos 
i es farà pública novament.

VIII. Tribunal qualificador

El tribunal qualificador estarà format per:

President:  La Tècnica d’administració General o la persona en qui delegui.
Vocals:  Tres tècnics qualificats en la matèria que poden ser de l’Ajuntament d’Anglès o de qualsevol altra administració.
secretari:  un funcionari de la corporació, o la persona en qui delegui.

Tots els membres del tribunal qualificador tindran veu i vot, excepte el secretari, que només tindrà veu, i el president tindrà 
vot de qualitat en cas d’empat.

El Tribunal no es podrà constituir sense la presència del president, sigui titular o suplent, ni es podrà constituir ni actuar sense 
l’assistència de més de la meitat dels membres, siguin titulars o suplents, i les decisions s’hauran d’adoptar per majoria. 

El Tribunal podrà decidir la incorporació a les seves tasques d’assessors especialistes per a totes o algunes de les proves. 
aquests assessors es limitaran a valorar l’exercici corresponent a les seves especialitats tècniques i col·laboraran amb l’òrgan 
de selecció basant-se exclusivament en aquestes especialitats. 

El Tribunal queda facultat per resoldre els dubtes que es presentin i prendre els acords necessaris per al bon ordre de les 
proves en tot el que no preveuen aquestes bases.
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Ix. Desenvolupament del procés selectiu

El procediment de selecció constarà de tres fases diferenciades: una fase prèvia, la fase d’oposició i una fase de pràctiques. 

x. Fase prèvia de l’oposició

En primer lloc es realitzarà la fase prèvia per acreditar el coneixement de les dues llengües oficials a Catalunya. Els aspirants 
que superin la fase prèvia, juntament amb els declarats exempts de realitzar-la, passaran a realitzar la fase d’oposició.

Prova de coneixements de les dues llengües oficials a Catalunya

Els aspirants que hagin de realitzar la prova de coneixement del català i/o del castellà es presentaran en la data i lloc establert 
a l’efecte.

10.1 Llengua catalana 

Els candidats que no hagin acreditat documentalment els coneixements de català hauran de superar una prova específica de 
coneixements de llengua catalana de nivell de suficiència (C), amb caràcter obligatori i eliminatori, la qual es valorarà en els 
termes d’apte o no apte. 

Quedaran exempts d’aquesta prova els candidats que presentin abans de l’hora assenyalada per a l’inici de la prova de 
coneixements de català la documentació prevista a l’apartat 3.1.e) d’aquestes bases.

El tribunal podrà comptar amb la col·laboració d’assessors especialistes en llengua o encomanar la realització de les proves a 
professionals externs, si és necessari.

Aquesta prova de llengua catalana és única per a cadascun dels perfils professionals que es convoquen en aquestes bases.

10.2 Llengua castellana 

aquesta prova consistirà en l’acreditació del coneixement de la llengua castellana pel que fa a la comprensió i expressió 
oral i escrita adequada per a l’exercici de les funcions pròpies de la plaça, pels aspirants que no estiguin en possessió de la 
nacionalitat espanyola. 

La prova consistirà en la redacció en castellà d’un mínim de dues-centes paraules i una conversa amb el Tribunal. 

Es valorarà l’habilitat lingüística en l’expressió oral i escrita, i els coneixements gramaticals i lèxics. Exempcions per a la prova 
de llengua castellana

Quedaran exempts de la realització de la prova els aspirants de nacionalitat espanyola i els que presentin un dels documents 
següents: 
a) Certificat segons el qual s’ha cursat la primària i/o la secundària i/o el batxillerat a l’Estat espanyol.
b) Diploma d’espanyol que estableix el Reial decret 1137/2002, de 31 d’octubre, per la qual es regulen els diplomes d’espanyol 
com a llengua estrangera (BOE núm. 268 de 8 de novembre), modificat pel Reial decret 264/2008, de 22 de febrer (BOE núm. 62 
de 12 de març) o equivalent o certificació acadèmica que acrediti haver superat totes les proves dirigides a l’obtenció d’aquest.
c) Certificat d’aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les escoles oficials d’idiomes.

No obstant això, per al supòsit dels aspirants de nacionalitat espanyola que en principi estan exempts de realitzar aquesta 
prova de castellà, si durant la realització del procés selectiu es presentessin dubtes sobre el nivell de coneixement del castellà 
de l’aspirant, el Tribunal podrà acordar la realització de la prova per a l’acreditació del requisit.

xI.  Fase d’oposició 

1r. Exercici: Escrit, en el període màxim de dues hores, consistent en contestar a un qüestionari de preguntes relacionades amb 
el temari annex, que seran determinats pel tribunal immediatament abans de celebrar-se l’exercici.

Es valoraran especialment en aquest exercici, el nivell de formació general, els coneixements sobre els temes i la claredat en 
les respostes.
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2n. Exercici: Consistent en desenvolupar gràficament i/o per escrit el cas pràctic sobre el supòsit o supòsits que el tribunal 
determini i que estarà relacionat amb les funcions del lloc de treball. 

Es valoraran especialment la qualitat de les propostes, la sistemàtica del mètode de treball, la claredat expositiva i preparació 
i correcta aplicació dels coneixements teòrics de l’aspirant a la resolució dels casos plantejats.

El tribunal podrà determinar que l’exercici sigui llegit per les persones aspirants davant el tribunal el qual podrà sol·licitar els 
aclariments que consideri oportuns en relació al contingut de la prova.

3r. Exercici: S’estableix la celebració d’una entrevista a les persones aspirants amb la finalitat de valorar la seva experiència 
professional i acadèmica, així com l’aptitud pel desenvolupament de les funcions a realitzar en el lloc de treball.

XII. Qualificació dels exercicis

Tots els exercicis seran obligatoris. El primer i segon exercici tindran caràcter eliminatori i es valoraran de 0 a 10 punts, 
necessitant-se obtenir un mínim de 5 punts a cadascun d’ells per a superar-los.

L’entrevista, que no tindrà caràcter eliminatori, serà puntuada fins a 5 punts, puntuació que s’acumularà a l’obtinguda en els 
exercicis anteriors.

En cas que dos o més aspirants empatin en la puntuació final del procés selectiu, tindrà prioritat la persona que hagi obtingut 
major puntuació global en les proves de coneixements. 

xIII. Llista d’aprovats, presentació de documents, nomenament i presa de possessió

Un cop obtinguda la qualificació dels aspirants, el Tribunal publicarà la llista d’aprovats per ordre de puntuació, i elevarà a 
l’alcaldessa presidenta de la corporació la proposta de nomenament com a funcionari interí. 

L’aspirant proposat haurà de presentar en el Registre general de l’ajuntament d’anglès (presencialment o de forma 
telemàtica), en el termini de deu dies naturals a comptar a partir del dia que es faci pública la llista d’aprovats en el tauler 
d’edictes electrònic municipal, la següent documentació:

• Declaració jurada que acrediti el compliment de les condicions especificades en els apartats e), f) i g) de la base segona 
(annex III d’aquestes bases).

• Certificat mèdic oficial

La persona que tingui la condició de funcionari públic o de personal laboral en règim indefinit a l’Administració pública serà 
exempt de justificar les condicions i els requisits ja acreditats en l’obtenció del seu anterior nomenament i que no requereixin 
actualització, i només haurà de presentar certificació de l’organisme públic del qual depengui, que acrediti la seva condició i 
totes les circumstàncies que constin al seu full de serveis. 

El nomenament del proposat, la seva publicació i la presa de possessió del nomenat es realitzarà de la forma establerta als 
articles 82 i següents del Reglament del personal al servei de les entitats locals. 

El nomenat com funcionari interí cessarà en la seva relació amb l’ajuntament d’anglès quan es doni alguna de les causes 
previstes a l’article 7 del Reglament del personal al servei de les entitats locals i a l’article 10.3 de l’Estatut bàsic de l’empleat 
públic.

xIV. Període de pràctiques

De conformitat amb el que preveu l’article 67 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, s’estableix dins del procés de selecció un 
període de pràctiques que serà de sis mesos, per tal de garantir la idoneïtat del candidat a les places convocades. 

aquest període no s’aplicarà si el candidat ha desenvolupat interinament a l’ajuntament d’anglès un lloc de treball similar al 
de la convocatòria durant un temps igual o superior a 6 mesos.
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L’avaluació del període de pràctiques s’efectuarà de forma motivada pel cap de l’Àrea i del tècnic que sota la seva dependència 
hagi realitzat les pràctiques el candidat. L’aspirant que no superi el període en pràctiques no podrà ser nomenat funcionari 
interí.

En cas que l’aspirant no superi el període de pràctiques, es procedirà al nomenament del següent aspirant per ordre de 
puntuació, sempre que hagi superat totes les proves.

El període de pràctiques forma part del procés selectiu i en cas que el candidat no el superi, aquest perdrà tots els drets 
derivats de la convocatòria i es produirà el cessament del seu nomenament.

xV. Incompatibilitats

En l’exercici de les funcions atribuïdes al lloc de treball al qual l’aspirant ha estat destinat, que poden ser exercides en qualsevol 
dependència de l’ajuntament, li serà aplicable com a empleat 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 declaració 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 nomenada s’atindrà als acords 
i resolucions que adoptin els òrgans corresponents de l’ajuntament.

xVI. Funcionament de la borsa de treball

La regulació d’aquesta borsa estarà subjecte a allò estipulat a l’annex IV d’aquestes bases.

xVII. Incidències

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

Contra les llistes definitives d’admesos i exclosos, els nomenaments de funcionaris interins, així com contra les resolucions 
que declaren no superat el període de prova, podran interposar-se potestativament recurs de reposició, davant del mateix 
òrgan que va dictar l’acte, en el termini d’un mes comptat des de la data de notificació de la resolució. Si es fa això, no podrà 
interposar-se recurs contenciós administratiu fins que el recurs de reposició hagi estat resolt expressament o s’hagi produït la 
seva desestimació per silenci. Transcorregut un mes sense que es notifiqui la seva resolució, s’entendrà el recurs desestimat 
per silenci administratiu i es podrà interposar recurs contenciós administratiu, davant el Jutjat del contenciós administratiu 
de Girona, en el termini de 2 mesos a comptar des de la data de notificació expressa o en el termini de sis mesos comptats des 
del següent a aquell en què es produeixi la desestimació per silenci.

Per altra banda, el recurs contenciós administratiu podrà interposar-se directament davant l’ordre jurisdiccional contenciós 
administratiu. El termini per interposar aquest recurs serà de dos mesos comptats des de l’endemà següent al de la notificació 
de la resolució impugnada, sens perjudici que pugui exercitar-se, en el seu cas, qualsevol altre recurs que s’estimi procedent.

Contra els actes i resolucions del Tribunal qualificador, en tant que es tracta d’un òrgan col·legiat dependent de la presidència 
de la Corporació, podrà interposar-se, en contra seva i en el termini d’un mes, recurs d’alçada davant del mateix òrgan que el 
va dictar o davant de l’alcaldessa presidenta.

El Tribunal està facultat per resoldre els dubtes o discrepàncies que sorgeixin referents a aquestes bases i al desenvolupament 
del procés selectiu, i per prendre els acords necessaris per al seu bon ordre i desenvolupament.

En allò que no estigui previst en les bases, es procedirà segons el que determini el Decret 214/1990, de 30 de juliol, i la resta 
de disposicions aplicables.

Contra la convocatòria i aquestes bases, i d’acord amb la Llei 30/1992 i altres disposicions concordants, podrà interposar-se 
recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a partir de la data de la seva publicació, davant el Jutjat contenciós 
administratiu provincial de Girona.
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aNNEx I.- TEMaRI

1. La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment administratiu Comú. Les fases del procediment administratiu.
2. L’acte administratiu I: concepte, classes i elements.
3. L’acte administratiu II: eficàcia i validesa dels actes administratius. La seva motivació. Notificació, publicació i 

execució.
4. La revisió dels actes administratius. Els recursos administratius: recursos d’alçada, reposició i extraordinari de revisió. 
5. El municipi. El terme municipal. La població. L’empadronament. L’organització municipal
6. Les hisendes locals: classificació d’ingressos. Els impostos locals. Tema 7. Els pressupostos locals. Procediment 

d’elaboració i aprovació.
7. El planejament territorial a Catalunya segons el Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós 

de la Llei d’urbanisme. Tipus de plans. Relacions de competència i jerarquia entre els diferents planejaments.
8. El planejament urbanístic segons el Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 

d’urbanisme. Característiques, finalitats, continguts i documentació.
9. El regim jurídic del sòl. La classificació i la qualificació del sòl.
10. Sòl urbà. Regim jurídic. Criteris de classificació. Característiques.
11. Sòl urbanitzable. Regim jurídic. Criteris de classificació. Característiques.
12. sòl no urbanitzable. Regim jurídic. Característiques. sòl no urbanitzable d’especial protecció.
13. L’autorització d’usos provisionals del sòl i obres de caràcter provisional. Concepte i procediments d’autorització.
14. Plans parcials. Concepte, contingut i documentació.9. Plans de millora urbana. Concepte, contingut i documentació.
15. Concepte de serveis urbanístics bàsics. Concepte de solar.
16. Reserves de sòl per a sistemes urbanístics generals i locals. Concepte i règim jurídic.
17. Règim jurídic i caducitat de les llicències urbanístiques. Comunicació prèvia, d’acord al Decret 64/2014, de 13 de 

maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.
18. Suspensió de tramitacions i llicències. Modificació dels instruments de planejament urbanístic.
19. Efectes del planejament urbanístic sobre les construccions i els usos preexistents. Edificis fora d’ordenació i volum 

disconforme.
20. Parcel·lacions urbanístiques. Requisits de parcel·lació. indivisibilitat de parcel·les i finques.
21. Deure de conservació i règim de declaració de ruïna. Ordres d’execució.
22. Protecció de la legalitat urbanística d’acord amb el Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament 

sobre protecció de la legalitat urbanística: ordre de suspensió d’obres i de llicències, restauració de la realitat física 
alterada i de l’ordre jurídic vulnerat.

23. Llei 6/2009 d’avaluació ambiental del planejament urbanístic. Plans i programes sotmesos a avaluació ambiental. 
Competències. Procediment d’avaluació ambiental i la Llei estatal 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental.

24. Infraccions urbanístiques i sancions. Persones responsables.
25. Els estudis d’impacte ambiental i integració urbanística. Determinacions que han de contenir. Obligatorietat de la 

seva formulació.
26. accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.
27. El Codi tècnic de l’edificació. Edificacions en les que no serà d’aplicació. Objecte. Àmbit d’aplicació. Exigències 

bàsiques que estableix.
28. El Decret d’habitabilitat. Regulació i paràmetres de l’habitatge nou i usat.
29. La cèdula d’habitabilitat. Concepte. Règim jurídic. Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges.
30. La gestió urbanística. sistemes d’actuació: cooperació, compensació i expropiació.
31. Formació, contingut i tramitació dels projectes d’urbanització
32. Prevenció d’incendis en els edificis. Normativa. Protecció dels elements contra el foc. Les evacuacions dels locals.
33. La determinació del valor del sòl a efectes urbanístics i expropiatoris: el valor cadastral, el valor de mercat, el valor de 

repercussió. 
34. Valoració del sòl urbanitzat. 
35. Valoració del sòl rural.
36. El valor de l’aprofitament urbanístic. El valor de repercussió. 
37. Llicències urbanístiques: actes subjectes a llicència, naturalesa i règim jurídic. Procediment per a l’atorgament de les 

llicències urbanístiques.
38. La Llei del patrimoni cultural català.
39. El catàleg de masies i cases rurals.
40. El Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. Classificació de les obres ordinàries. 
41. El projecte d’obres locals ordinàries. Conceptes i tramitació dels projectes.
42. Els projectes externs. Encàrrec, seguiment, contractació de les obres i execució.
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43. El contracte d’obra pública. selecció del contractista. adjudicacions.
44. Modificacions del contracte d’obra pública. Tramitació de preus contradictoris.
45. L’execució del contracte d’obra pública. Certificacions i liquidació.
46. Programació i sistemes de control econòmic de les obres. Els terminis d’execució.
47. L’espai públic. Les places, els carrers i les zones verdes. Criteris de disseny. 
48. Els carrils per a bicicletes. Interaccions amb calçades i voreres.
49. Els paviments als espais públics. Calçades i voreres. Tipus i criteris de selecció.
50. Els serveis urbans. Les companyies de serveis. Rases i canalitzacions.

aNNEx II – sOL·LICITuD DE PaRTICIPaCIÓ aL PROCÉs sELECTIu

1.- DaDEs DE La CONVOCaTÒRIa

Objecte de la convocatòria: procés selectiu d’una plaça d’arquitecte 
Denominació de la plaça o lloc de treball: arquitecte Grup de classificació: a1
Tipus de plaça: funcionari interí
Nombre de places convocades: 1
sistema d’accés: torn lliure 
Procediment:  oposició
BOP núm.: DOGC núm.: BOE núm.:

2.- TíTOLs aCaDÈMICs OFICIaLs

Títol acadèmic oficial exigit en la convocatòria Centre d’expedició any

 

3.- aLTREs DaDEs

adjunto certificat acreditatiu del coneixement de la llengua catalana exigit en la convocatòria o equivalent
He participat en un procés selectiu convocat per aquesta corporació, on hi havia establerta una prova de coneixements 
de la llengua catalana de caràcter obligatori i eliminatori del nivell ..................... i he superat la prova
sol·licito que s’incorpori la documentació que consta en el meu expedient personal, atès que estic treballant o he tre-
ballat a l’ajuntament d’anglès, si és el cas.
sol·licito que s’incorporin els documents que consten en la sol·licitud que vaig presentar per participar en la convoca-
tòria ............................................................................................................ de l’any ................, si és el cas
sol·licito un certificat de serveis prestats a l’ajuntament d’anglès, si és el cas
autoritzo l’ajuntament d’anglès a sol·licitar a altres administracions totes aquelles dades que siguin necessàries per 
al desenvolupament d’aquest procediment
Necessito l’adaptació o l’adequació del temps i/o dels mitjans per realitzar les proves, per disminució legal

4.- ExPOsICIÓ DE FETs I PETICIÓ

DECLaRO que són certes totes les dades que es consignen en aquest annex, que compleixo totes les condicions exigides per 
treballar a l’administració pública i les condicions i requisits assenyalats especialment a les bases d’aquesta convocatòria, 
que em faig responsable de la veracitat de les dades contingudes en aquest document i sOL·LICITO ser admès/a en la 
convocatòria especificada en aquest annex.



Pàg. 81

Administració Local Ajuntaments

Núm. 226 – 26 de novembre de 2019

NOM I COGNOMs:  .....................................................................................................................................................................................
NÚM. DE DNI:  .............................................................................................................................................................................................
LLOC I DaTa DE NaIxEMENT:  .............................................................................................................................................................. 
TELÈFON MÒBIL:.  ......................................................................................................................................................................................  
aDREÇa DE CORREu ELECTRÒNIC:  ...................................................................................................................................................
LLOC I DaTa DE PREsENTaCIÓ DE La sOL·LICITuD:  ....................................................................................................................

signatura:.........................................................

anglès, 20 de novembre de 2019 

Àstrid Desset Desset 
alcaldessa 


