
                                                                   

BASES QUE HAN DE REGIR LA SELECCIÓ EN RÈGIM LABORAL TEMPORAL 
D’UNA PLAÇA DE TÈCNIC DE CULTURA I JOVENTUT, PER UN TERMINI 
MÀXIM DE 6 MESOS, O BÉ FINS A LA COBERTURA REGLAMENTARIA, O 
BÉ FINS A LA REINCORPORACIÓ DEL SEU TITULAR.

1.- Objecte de les bases

L’objecte  de  la  present  convocatòria  és  la  provisió  mitjançant  contractació  laboral 
temporal, per un termini màxim de 6 mesos, o bé fins a la cobertura reglamentaria, o 
bé  fins  a  la  reincorporació  del  seu  titular,  mitjançant  concurs,  amb  inici  de  la 
contractació el 3 de setembre de 2018.

Aquesta plaça pertany al grup de classificació A2, d’acord el Text refós de la Llei de 
l’Estatut bàsic de l’Empleat Públic, Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre. 

La  publicació  de  la  present  convocatòria  i  bases  es  farà  al  Butlletí  Oficial  de  la 
Província,  al  tauler  d’anuncis  municipal  i  a  la  pàgina  web  de  la  corporació: 
www.vallromanes.cat.  

Característiques de la plaça:

Denominació del lloc de treball: Tècnic de cultura i joventut.

Grup : A2                   

Titulació:  Títol de diplomat/da universitària o equivalent superior.

Motiu de la selecció: Cobertura temporal excedència del seu titular, amb reserva de 
lloc de treball.

Tipus de nomenament: personal laboral temporal, per un termini màxim de 6 mesos, 
o bé fins a la cobertura reglamentaria, o bé fins a la reincorporació del seu titular, 
mitjançant concurs, en jornada de 37,5 hores setmanals. 
Horari flexible per tal de donar cobertura a totes les activitats que haurà de supervisar, 
de cultura, joventut i festes.

   2.- Condicions generals dels aspirants.

Per prendre part en aquestes proves selectives caldrà:

a) Ésser ciutadà/na de l’estat espanyol, o nacional de qualsevol Estat membre 
de  la Unió Europea o la d’un estat amb tractat internacional subscrit per la 
Unió Europea i ratificat per l’estat espanyol, al qual sigui aplicable la lliure 
circulació dels/les treballadors/es.
També podran participar aquells estrangers/es amb residència legal a l’estat 
espanyol, de conformitat amb la legislació vigent.

b) Haver complert 18 anys i no excedir de l'edat legal de jubilació forçosa 
abans del termini de presentació d’instàncies.

b) Estar  en possessió  de Títol  de  diplomat/da universitària  o equivalent 
superior.  Els que no tinguin nacionalitat espanyola hauran de presentar un 
títol equivalent homologat pel Ministeri d’Educació i Ciència.

c) Posseir la capacitat funcional per al desenvolupament de les tasques 
del lloc.

d) No estar afectat/ada per cap dels motius d’incompatibilitat continguts en 
la Llei 53/1984, de 26 de desembre i la Llei 21/1987, de 26 novembre, del  
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Parlament  de  Catalunya,  que  es  refereixen  al  personal  al  servei  de  les 
Administracions públiques.

e) No  haver estat separat/ada mitjançant expedient disciplinari del servei 
de cap Administració pública, ni trobar-se inhabilitat per sentència ferma per 
a l’exercici de les funcions públiques ni haver estat separat, per resolució 
disciplinària ferma, del servei de cap administració pública.

f) Tenir coneixements de la llengua catalana de nivell C

3.- Sol·licituds

Les sol·licituds, requerint prendre part en el corresponent procés de selecció, en les 
quals els aspirants faran constar que reuneixen les condicions exigides a les presents 
bases generals per a la plaça que s'opti, es dirigiran al Sr. Alcalde-President d'aquest 
Ajuntament, i es presentaran en el Registre Electrònic General d'aquest Ajuntament o 
en algun dels llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei  39/2015,  d'1 d'octubre,  del 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, en el  termini  de 
quinze dies naturals comptats a partir de l'endemà al de la publicació de l'anunci de 
la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província.

Les bases íntegres es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província i es publicaran 
igualment  en el  tauler  d'anuncis  i  a  la  pàgina web de l'Ajuntament,  tal  com recull 
l'article 95.3 del Reglament del personal al servei  de les entitats locals aprovat pel 
Decret 214/1990, de 30 de juliol.

La sol·licitud haurà d'anar acompanyada per:
— Fotocòpia del NIF o, si escau, passaport.
—  Documents  acreditatius  de  la  titulació  exigida  en la  convocatòria  així  com dels 
mèrits i circumstàncies al·legats que hagin de ser valorats.
— Currículum vitae de l'aspirant, que inclogui l’informe de Vida Laboral, en el seu cas.
— Fotocòpia del document acreditatiu del nivell de suficiència de català ( nivell C )

Els i les aspirants hauran d’acreditar coneixements del nivell de suficiència de català 
(nivell  C),  d’acord  amb  els  criteris  de  la  Secretaria  de  Política  Lingüística  de  la 
Generalitat de Catalunya. 

Tots  els  documents  s’han  de  presentar  mitjançant  fotocòpies  degudament 
compulsades,  que  es  podran  compulsar  en  el  mateix  Ajuntament.  La  presentació 
telemàtica dels documents serà ponderada a la fase de concurs com altres habilitats 
sobre l’accés als procediments electrònics a l’administració.

4.- Admissió dels aspirants

Expirat el termini de presentació de sol·licituds, l'Alcaldia dictarà resolució en el termini 
màxim de 3 dies, declarant  aprovada la llista provisional d'admesos i  exclosos.  En 
aquesta  resolució,  que  es  publicarà  en  el  tauler  d'anuncis  i  a  la  pàgina  web  de 
l'Ajuntament, i s'assenyalarà un termini de deu dies hàbils per a esmena. 

Les  al·legacions  presentades  seran  resoltes  en  el  termini  de  30  dies  des  de  la 
finalització  del  termini  per  a  presentació.  Transcorregut  aquest  termini  sense  que 
s'hagués dictat resolució alguna, les al·legacions s'entendran desestimades.

Transcorregut  el  termini  d'esmena,  per  l'Alcaldia  s'aprovarà  la  llista  definitiva 
d'aspirants admesos i exclosos, que es publicarà novament. En aquesta publicació es 
farà constar la composició de l'òrgan de selecció, així com el dia i l'hora de la seva 
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convocatòria. 

5.- Òrgan de selecció

L’Òrgan de selecció estarà format pels membres següents:

a)  President:  Ana  Mochales  Collado,  secretari-interventor,  FLHN  de 
l’Ajuntament de Vallromanes.  

b) Vocals:

 La  Sra.  Marta  Sampedro  Coll,  administrativa,  funcionaria  de  carrera  de 
l’àrea de Secretaria de l’Ajuntament de Vallromanes.

 El Sr.  Daniel  Navarro Gual, tècnic d’intervenció, funcionari  de carrera de 
l’Ajuntament de Vallromanes.

Actuarà com a secretària de l’òrgan de selecció, amb veu i sense vot, la Sra. Meritxell 
Puigvert  Rovira,  auxiliar  administrativa,  funcionària  de  carrera  de  l’Ajuntament  de 
Vallromanes.

Representant dels treballadors com a observador, sense veu ni vot.

Quant a l'òrgan de selecció el Tribunal es regira per allò que es disposa en l'article 60 
del text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Publico aprovat per Reial decret 
Legislatiu 5/2015,  de 30 d'octubre,  que estableix que els òrgans de selecció seran 
col·legiats  i  la  seva  composició  haurà  d'ajustar-se  als  principis  d'imparcialitat  i 
professionalitat dels seus membres, i es tendirà, així mateix, a la paritat entre dona i 
home.

L'abstenció  i  la  recusació  dels  membres  del  Tribunal  serà  de  conformitat  amb els 
articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

Els  Òrgans de selecció  actuaran amb plena autonomia i  els  seus membres seran 
personalment responsables de l'objectivitat del procediment, de l'estricte compliment 
de  les  bases  de  la  convocatòria  i  dels  terminis  establerts  per  a  la  realització  i  
qualificació de les proves i publicació dels seus resultats.

Els dubtes o les reclamacions que puguin originar-se amb la interpretació de l'aplicació 
de les bases de la present convocatòria, així com el que hagi de fer-se en els casos no 
previstos, seran resoltes pel Tribunal, per majoria. 

6.- Procés de selecció.

El procediment de selecció serà el concurs de mèrits i entrevista. L’ordre de realització 
de les proves és el següent:

a) Avaluació de mèrits:  Consistirà en la valoració dels mèrits al·legats i  acreditats 
documentalment per les persones aspirants, de conformitat amb el barem establert en 
l’annex II d’aquestes bases. Els mèrits s’han d’acreditar en el moment de presentar la 
sol·licitud per participar en el procediment selectiu i no seran valorats aquells que no 
s’acreditin de forma suficient, amb aportació, en el seu cas del certificat de la Vida 
Laboral. La puntuació màxima d’aquesta fase és de 30 punts.

 
Aquest document incorpora la firma digital avançada i la seva ubicació està al servidor http://vallromanes.sedelectronica.es



                                                                   

Les  puntuacions  obtingudes  pels/per  les  aspirants  en  la  valoració  de  mèrits 
s’exposaran al tauler d’edictes de la corporació i a la pàgina web municipal. 

b) Entrevista personal: Aquesta entrevista versarà sobre els nivells de coneixements, 
habilitats i experiència en relació amb les tasques a exercir en el lloc de treball. També 
en relació a la visió de les tasques a realitzar, dots dinamitzadores, comunicatives, i  
d’organització dels actes de cultura, joventut i festes.
La puntuació màxima que es podrà atorgar serà de 20 punts.

El tribunal podrà acordar portar a terme aquestes dues fases en un mateix dia.

7.- Qualificacions de les persones aspirants

La  puntuació  final  obtinguda  per  cada  aspirant  s’obtindrà  sumant  les  puntuacions 
obtingudes de l’avaluació de mèrits i en l’entrevista personal. 

8.- Llista d’aprovats, presentació de documents i contractació

L’òrgan  de  selecció  farà  pública  la  relació  d’aspirants  per  l’ordre  de  puntuació 
obtinguda, i en  proposarà el nomenament al President de la Corporació de l’aspirant 
que hagués quedat classificat en primer lloc.

La persona aspirant proposada presentarà a la Secretaria  de la Corporació, en el 
termini màxim de 10 dies naturals  a partir d’aquesta publicació, declaració jurada o 
responsable  de  no  trobar-se  sotmesa  en  causa  d’incapacitat,  incompatibilitat, 
separació o inhabilitació de conformitat amb l’establert a la base especifica 2, apartats 
d), e) i f).

Si dins el termini indicat,  llevat dels casos de força major, la persona proposada no 
presentes  la  seva  documentació  o  no  reunís  els  requisits  exigits,  no  podrà  ser 
nomenada  i  restaran  anul·lades  totes  les  seves  actuacions,  sense  perjudici  de  la 
responsabilitat en què hagi pogut incórrer per falsedat a la seva sol·licitud. En aquests 
supòsits es procedirà a requerir els altres aspirants per ordre de puntuació, per tal de 
fer el seu nomenament.

Finalment, el personal que hagi superat la puntuació mínima exigida passarà a formar 
part d’una borsa de treball per a possibles contractacions temporals o nomenaments 
interins que es puguin produir en el termini dels dos anys següents en places d’auxiliar 
administratiu.

9.- Circumstàncies de Cessament

La persona contractada perdrà la seva condició si no supera el període de prova de 
dos  mesos,   quan no  es  precisin  els  seus  serveis,  quan portat  a  terme  la  seva 
cobertura  reglamentaria  no superi  el  procés selectiu,  o  bé si  el  titular  de la  plaça 
sol.licités la seva reincorporació. 
També, per la resta de circumstàncies regulades a la legislació aplicable.

10.- Borsa de treball

El Tribunal no podrà proposar més d'un aspirant, no obstant això relacionarà per l'ordre 
de  puntuació  obtingut,  de  major  a  menor,  a  la  resta  dels  aspirants  a  l'efecte  de 
constituir una borsa de treball per a la provisió de les vacants que durant un màxim de 
dos anys es vagin produint.
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Les  crides  per  a  substitucions  es  realitzaran  per  rigorós  ordre  de  puntuació  i  la 
renúncia al lloc que s'ofereixi significarà passar a l'últim lloc de la llista, tret que es 
justifiqui documentalment que la persona anomenada es troba en situació de baixa per 
malaltia, maternitat o risc durant l'embaràs, o estar treballant al moment de la crida. 

La  crida  es  realitzarà  via  telefònica  i  l'aspirant  haurà  de  presentar  els  documents 
acreditatius de les condicions de capacitat i requisits exigits en la convocatòria en el  
termini de 3 dies hàbils. Per la persona que efectuï les crides s'expedirà diligència en 
l'expedient de la borsa, anotant data i hora de les trucades així com el seu resultat.

11.- Incidències

Les  presents  bases  i  convocatòria  podran  ser  impugnades  de  conformitat  amb 
l'establert en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques.

Contra la convocatòria i les seves bases, que esgoten la via administrativa, es podrà 
interposar pels interessats recurs de reposició en el termini d'un mes davant l'Alcaldia, 
previ  al  contenciós-administratiu  en  el  termini  de  dos  mesos  davant  el  Jutjat  del 
Contenciós-Administratiu de Barcelona o, a la seva elecció, el que correspongui al seu 
domicili a  partir de l'endemà al de publicació del seu anunci en el Diari Oficial de la  
Generalitat de Catalunya (article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de 
la Jurisdicció Contenciós-Administrativa).

En  el  no  previst  a  les  bases  serà  d'aplicació  el  Decret  Legislatiu  1/1997,  de  31 
d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic de la Llei de la Funció Pública de 
l'Administració de la Generalitat de Catalunya, el Text Refós de la Llei Municipal i de 
Règim  Local  de  Catalunya  aprovat  pel  Decret  Legislatiu  2/2003,  de  28  d'abril;  el 
Reglament del Personal al Servei de les Entitats Locals aprovat pel Decret 214/1990, 
de 30 de juliol; el Decret 161/2002, d'11 de juny, sobre l'acreditació del coneixement 
del català i de l'Aranès en els processos de selecció de personal i provisió de llocs de 
treball de les Administracions Públiques de Catalunya; la Llei 30/1984, de Mesures per 
a la Reforma de la Funció Pública, la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases del Règim 
Local; i el Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local 
aprovat pel Reial decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril.

ANNEX I : FUNCIONS

Principals funcions del lloc de treball:

 Proposar, programar, preparar, controlar i supervisar actes culturals i activitats 
relacionades amb els joves del municipi i fer-ne la corresponent difusió facilitant 
informació als mitjans de comunicació interns i extens de l’Ajuntament.

 Controlar i quantificar les despeses destinades a les diferents activitats i actes 
de cultura, joventut i festes.

 Cercar  espònsors  per  a  la  celebració  d’activitats  culturals  i  festives  de 
l’Ajuntament, concertar entitats i persones participants i  controlar i contractar 
empreses d’espectacles segons cada activitat a dur a terme.

 Demanar pressupostos per l’organització dels actes
 Demanar suport  logístic  i  operatiu  per a la preparació dels  actes culturals i 

festius  de  l’Ajuntament  i  per  la  seva  posterior  conclusió  (brigada,  vigilants, 
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neteja, etc)
 Cercar recursos i actualitzar el fons documental del servei d’informació juvenil 

municipal
 Fomentar la participació dels/les joves del municipi informant-los dels recursos 

que se’ls ofereix a nivell de l’administració (local, autonòmica, supramunicipal, 
etc) afavorint la seva emancipació i fomentant-ne la seva autonomia personal.

 Donar suport i orientar als /les joves del municipi en els processos participatius 
i en l’associacionisme juvenil i impulsar i motivar la participació dels joves en la 
vida social, lúdica i cultural de la població.

 Organitzar tallers que responguin a les necessitats de formació cultural i lúdica 
dels/les joves.

 Informar i atendre al públic, telefònicament i personalment, en totes aquelles 
qüestions vinculades als àmbits de cultura, festes i joventut.

 Tramitar les subvencions de l’àmbit de cultura, festes i joventut i fer-ne el seu 
seguiment i posterior justificació.

 Realitzar  tasques  administratives  derivades  de  l’àmbit,  com  ara  preparar 
memòries, transcriure cartes, notes, convenis amb entitats culturals i juvenils, 
etc.

 Mantenir els contactes necessaris amb tercers (altres administracions, entitats, 
associacions, etc) en el desenvolupament de les seves tasques.

 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.

ANNEX II: PUNTUACIÓ DE MÈRITS

L’avaluació dels mèrits es realitzarà sobre la documentació acreditativa aportada per 
l’aspirant en el moment de presentar la sol·licitud. La puntuació màxima de la fase de 
puntuació de mèrits serà de 30 punts.

1.- Experiència professional sector privat (Fins a un màxim de 10 punts)

Per a l’experiència acreditada en relació a les funcions esmentades a l’annex 1 
d’aquestes bases,  en el  sector privat, s’atorgarà 0.25 punts per mes sencer 
treballat. Aquesta experiència s’ha d’acreditar mitjançant una còpia de la vida 
laboral i còpia dels corresponents contractes de treball, del qual es pugui deduir 
les funcions desenvolupades.

2.- Experiència professional sector públic (Fins a un màxim de 10 punts)

Per a l’experiència acreditada en relació a les funcions esmentades a l’annex 1 
d’aquestes  bases,  a  l’Administració  Pública,  s’atorgarà  0.25  punts  per  mes 
sencer treballat. Aquesta experiència s’acreditarà mitjançant la presentació d’un 
certificats de serveis prestats emès per la pròpia Administració on s’haguessin 
desenvolupat els serveis. 

2.- Nivell de formació i estudis (puntuació màxima 10 punt)

Per  la realització de cursos de formació/seminaris/jornades que tinguin relació 
directa amb la plaça objecte de la convocatòria, organitzats per Administracions 
Públiques  o  Organismes  d’ella  dependents,  o  altres  Entitats  Públiques  o 
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Privades  en  col·laboració  amb  l’Administració  Pública  o  Organitzacions 
Sindicals  fins a un màxim d’2 punts.

S’acreditarà aquest apartat mitjançant els corresponents certificats, Diplomes i 
Títols o còpia compulsada dels mateixos a on es detalli l’objecte del curs i el 
número d’hores. Si no consta el número d’hores del curs o de la jornada es 
puntuaran en 0,10 punt

La valoració de cada curs es farà en base a l’escala següent:
 Cursos o jornades de menys de 10 hores: 0,10
 Cursos de igual  o major a 10 hores, 0,15 punts.
 Cursos de igual o major a 25 hores, 0,25 punts.
 Cursos de igual o major a 50 hores, 0,50 punts.
 Cursos de igual o major a 100 hores, 1 punt.

Per estar en possessió d’una titulació acadèmica superior a l’exigida en les bases de la 
Convocatòria:

 Batxiller, F.P.II, Tècnic mitjà o titulació equivalent: 0,25 punt
 Diplomat, Tècnic Superior o titulació equivalent: 0.50 punt.
 Llicenciat o titulació equivalent (grau): 0,75 punt.

La  possessió  d’una  titulació  superior  exclourà  la  valoració  de  les  inferiors.  No  es 
puntuarà el fet d’estar en possessió de més d’una titulació superior.

S’acreditarà aquest apartat mitjançant el Títol corresponent o còpia compulsada del 
mateix.

 
Vallromanes, 5 de juliol de 2018

L’Alcaldia
David Ricart Miró

Signat electrònicament a Vallromanes al marge en la data que hi figuri
(SIGNAT AMB FIRMA DIGITAL AVANÇADA)
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