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BASES REGULADORES DEL PROCÉS PER A LA PROVISIÓ D'UNA PLAÇA 
TEMPORAL D’OFICIAL 2a. MANTENIMENT “REFORÇ BRIGADA MUNICIPAL”, 
CONSTITUCIÓ BORSA DE TREBALL 
 
PRIMERA 
 
OBJECTE: Oferta pública per a la contractació laboral temporal d'un lloc d’oficial 2a. de 
manteniment, inclosa dins dels plans d'ocupació finançats per la Diputació de 
Barcelona dins del “Programa complementari de foment de l’ocupació LOCAL 2017-
2018, codi 17/X/233918. 

 
TIPUS DE CONTRACTE: Laboral temporal per obra o servei determinat. 
 
JORNADA I HORARI: 37.5 hores setmanals, horari variable. 
 
PERÍODE CONTRACTACIÓ: Del 15 de juliol al 31 de desembre de 2017. 
 
TASQUES: Manteniment dels edificis, vies i espais públics municipals “reforç brigada 
municipal”. 
 
Realitzar treballs de construcció i manteniment d’obra, realitzar manteniment d’edificis, 
instal·lacions, mobiliari urbà, vies públiques, espais públics, així com altres tasques de 
caràcter similar que li siguin atribuïes. 
 
RETRIBUCIÓ: 1.900,00 €/bruts mensuals, pagues extres incloses. 
 
SEGONA 
 
REQUISITS ASPIRANTS: 
 

• Estar inscrits com a demandants d’ocupació al Servei d’Ocupació de 
Catalunya, podent estar-ho també als  Serveis Local d’Ocupació, a més de 
no cotitzar a cap dels règims de la Seguretat Social. 

• Ésser espanyol o nacional dels altres estats membres de la Comunitat Europea. 
• Tenir 16 anys complerts i no excedir de l'edat de jubilació forçosa en la data que 

finalitzi el termini de presentació d'instàncies. 
• No patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi el desenvolupament de les 

seves funcions (annex I). 
• No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de 

l'Administració pública (annex I). 
 

 
TERCERA 
 
Forma i termini de presentació d’instàncies fins el 26 de juny 2017, a les oficines de 
l'ajuntament de dilluns a divendres de 10.00 hores a 13.30 hores. 
 
A la instància s'hi adjuntarà: 

• Fotocòpia del DNI 
• Currículum vitae on hi constin els mèrits al·legats 
• Documents acreditatius dels mèrits al·legats 
• L'experiència laboral s'haurà de justificar mitjançant informe de vida laboral o 

contractes de treball 
• Telèfons de contacte, correu electrònic 
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• Situació social: (si s’escau) Aportar títol de família nombrosa, monoparental, 
llibre de família, informe emès pels serveis socials sobre el risc exclusió. 

 
Si alguna de les sol·licituds tingués algun defecte, es requerirà a l'interessat/da per 
correu electrònic per tal de que dins del termini de 3 dies hàbils a partir de rebre l'adient 
notificació esmeni les deficiències observades o acompanyi els documents preceptius 
que es requereixin, transcorregut aquest termini sense complimentar l'exposat, es 
procedirà, sense cap altre tràmit, a l'arxiu de la seva sol·licitud i serà exclòs/a de la llista 
d'aspirants. 
 
QUARTA 
 
Admissió aspirants: 
 
Un cop finalitzat el termini de presentació de les sol·licituds per la secretaria de 
l’ajuntament es revisarà la documentació presentada per cada aspirant, com a resultat 
d’aquesta revisió, el president de la Corporació aprovarà la llista provisional dels 
admesos i exclosos, aquesta llista es publicarà a la pàgina web de l'ajuntament 
(www.sbg.cat) als efectes de reclamacions, de no presentar-se’n cap esdevindrà 
definitiva. 
 
CINQUENA 
 
Tribunal qualificador format per: 
 

President:  Arquitecte Municipal 
Vocals:  Administrativa de l'ajuntament 
                       Oficial 1a manteniment 
  Tècnica d’ocupació  
Secretària:  Secretària-interventora de la corporació 

 
El tribunal no podrà constituir-se ni actuar sense l'assistència de la majoria absoluta dels 
seus membres, els titulars en cas de no poder assistir designaran el seu suplent. 
 
L'abstenció i recusació dels membres del tribunal s'ha d'ajustar al que preveuen els 
articles 28 i 29 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre 
 
SISENA 
 
El procés de selecció es farà mitjançant la valoració dels mèrits al·legats i degudament 
justificats per cada aspirant, també segons la situació personal i familiar. 
 
Valoració de mèrits 
 
1. Entrevista personal 
 
El tribunal mantindrà una entrevista personal que versarà sobre el currículum dels 
aspirants i sobre les competències requerides pel desenvolupament correcte del lloc de 
treball, consistent en la realització de preguntes en relació a un o diversos supòsits 
pràctics de la plaça i l'experiència professional de l'aspirant, podent-se efectuar 
preguntes sobre el seu nivell de formació i/o situació social familiar, la puntuació serà de 
0 a 10 punts. 
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La incompareixença del candidat convocat a l’entrevista determinarà la seva eliminació, 
a excepció de casos de força major degudament justificats i valorats pel tribunal. 
 
2. Experiència professional 
 
En empreses, administracions, i/o com autònom, en plaça igual a la convocada: 0,10 
punts per mes acreditat amb un màxim de 5 punts. (caldrà acreditar de forma fefaent) 
 
3. Altra formació complementària o superior a l'exigida i no valorada en els apartats 

anteriors i que puguin ser considerats d'interès per a la plaça convocada o que 
poden suposar un valor afegit: fins un màxim de 2 punts. 

 
Situació social  

 
Ser família nombrosa, monoparental: 1 punt. 
Tenir persones al càrrec: 1 punt. 
Inscrits al Servei Local d’Ocupació: 1 punt 
Informe de serveis socials d’exclusió social: 1 punt. 
 
SETENA 
 
Formalització del contracte: 
 
Un cop emesa pel tribunal qualificador la llista d'aspirants per ordre de puntuació 
obtinguda, per part de l'alcaldia es procedirà a emetre el corresponent decret de 
contractació en la modalitat que correspongui. 
 
VUITENA 
 
La convocatòria, les seves bases, les actuacions del tribunal i tots els actes 
administratius que comporti aquesta convocatòria podran ser impugnats pels interessats 
en els terminis establerts per la Llei 30/1992, de 26 de novembre. 
 
El Tribunal Qualificador queda facultat per resoldre els dubtes que es puguin presentar i 
prendre els acords necessaris en tot allò que no estigui previst en aquestes bases, i 
s'atendrà en aquest aspecte a la normativa aplicable en el seu cas, de conformitat amb 
el què disposa l'article 5.2 i Disposició Transitòria Primera. De la Llei 7/82 de 2 d'abril. 
 
NOVENA 
 
Constitució i funcionament de la borsa de treball 
 
Totes les persones que superin aquest procés de selecció seran incloses en una borsa 
de treball per a les futures contractacions que siguin necessàries a fi de cobrir vacants 
temporalment, ordenades segons la puntuació obtinguda. 
 
Sant Bartomeu del Grau, 7 de juny  2017 
 
L'alcalde 
 
 
 
 
Emili Benito Sayol 
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ANNEX I 

 

DECLARACIO JURADA D'ACORD AMB EL MODEL SEGÜENT: 

 

 

En/Na ___________________________________________________________  

amb NIF núm. _____________________, domiciliat a 

________________________________________________________________ veí de 

__________________________________________________________. 

 

DECLARO/A SOTA JURAMENT O PROMESA 
 
Que reuneixo totes i cadascuna de les condicions exigides a la base 2a. per participar al 
concurs del pla d’ocupació municipal d'una plaça de paleta oficial 2a “reforç brigada 
municipal”, de no estar afectat per cap dels motius d'incompatibilitat i d'incapacitat dels 
previstos a la legislació vigent en la matèria, de no patir cap tipus de malaltia o defecte 
físic que impedeixi la pràctica normal de la feina i de no haver estat separat mitjançant 
expedient disciplinari del servei de l’Administració pública. 
 
 
Sant Bartomeu del Grau, _________________________________2017 
 
 
 
Signatura 
 
 
 

 


