
 

 

 

Per acord de Junta de Govern Local de dia – de novembre de 2022, s’han 

aprovat les bases reguladores de la convocatòria de selecció mitjançant 

concurs – oposició d’una plaça Oficial 1ª  - Cap de Brigada, grup C1, de 

règim personal laboral fixe a l’Ajuntament de Verdú.  

 

S’adjunten les bases reguladores que regiran la convocatòria:  

 

BASES REGULADORES DE LA CONVOCATORIA PER A LA SELECCIÓ, 

MITJANÇANANT CONCURS OPOSICIÓ, D’UNA PLAÇA LABORAL D’OFICIAL DE 

PRIMERA COM A CAP DE BRIGADA I CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL.  

 

“Bases que han de regir el procés per a la selecció d’una plaça de laboral 

d’oficial de primera com a cap de brigada, per als edificis titularitat de 

l’Ajuntament de Verdú en règim laboral, mitjançant concurs oposició lliure, i 

constitució d’una borsa de treball 

 

BASE 1º.- Objecte 

 

Règim: Personal laboral fix 

 

Oficial de 1ª, Cap de brigada 

 

Jornada: Completa, 37,5 hores setmanals   

 

Categoria professional: C1 

 

Titulació requerida: Formació professional de primer grau, cicle formatiu de 

grau mitjà o equivalents.  

 

Núm. de vacants: 1 

 

Sistema selectiu: Concurs – oposició.  

 

Retribucions brutes anuals distribuïdes en 14 pagues: 24.000 € anuals més 

extres de jornades especials.  

 

Jornada laboral: La jornada habitual serà una setmana de dilluns a divendres 

i el cap de setmana de guàrdia i la setmana següent de dimarts a divendres 

però aquesta jornada pot ser irregular i por ser fora de la jornada habitual.  

 

Durada de la contractació: La contractació tindrà durada indefinida en 

règim laboral amb un període de prova de 4 mesos. 
 

La inclusió en la borsa de treball no suposa per si mateixa un dret a la 

contractació, sent exclusivament la seva funció la de servir de relació 



 

 

ordenada i baremada d’aspirants per cobrir necessitats de contractació fixe 

que no puguin ser ateses pel personal de plantilla existent.  

 

BASE 2º.- Tasques 

 

Les funcions del lloc de treball són les següents:  

 

Funcions genèriques:  

- Gestionar, coordinar, distribuir i supervisar, d’acord el superior immediat, els 

recursos humans i materials de la brigada.  

- Realitzar treballs vinculats a la construcció, reparació i manteniment d’obres i 

instal·lacions en general, tant a la via pública com a les dependències 

municipals.  

- I, en general, altres funcions organitzatives i executives similars que li siguin 

atribuïdes.  

 

Funcions bàsiques:  

- Organitzar d’acord amb els serveis municipals els treballs i serveis a prestar per la 

brigada municipal, establint una adequada distribució de les càrregues de 

treball.  

- Canalitzar la informació, incidències, anomalies o demandes, i fulls de control o 

altres documents per serveis tècnics municipals.  

- Col·laborar amb el serveis tècnics municipals en el seguiment, coordinació, 

revisions o inspeccions dels treballs de manteniment.  

- Comunicar al seu superior immediat qualsevol incidència referent als treballs 

desenvolupats objecte del procediment, obligacions i competències del 

personal de brigada.  

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

 

Funcions especifiques:  

 

Brigada municipal:  

- Coordinació i comunicació periòdica amb el responsable que establirà les 

prioritats i objectius.  

- Coordinació i distribució diària i/o setmanal de les tasques en funció de les 

prioritats marcades.  

- Coordinació amb el responsable en relació al vestuari i equipament dels 

treballadors/es de la brigada (inventari, control d’estoc, lliurament i control 

material lliurat, comandes, etc)  

- Racionalització i distribució hores extres en situacions puntuals i necessàries, 

seguint els criteris marcats pel responsable.  

- Obrir i tancar la porta d’accés als locals propietats municipal i encendre i 

apagar la calefacció.  

 

Seguretat i salut:  

- Supervisió, control, avaluació element dels riscos i funció correctora de les 



 

 

mesures preventives en matèria de riscos laborals de la Brigada Municipal.  

- Promoure els comportaments segurs i la utilització correcta dels equipament de 

treball i protecció, i fomentar l’interès i la cooperació dels treballadors/ores en 

l’activitat preventiva.  

- Posar en coneixement del responsable els incompliments, l’eficàcia i les 

correccions de mesures preventives en matèria de riscos laborals.  

- Supervisió i control de l’ús de l’estat de conservació, disponibilitat i utilització dels 

mitjans de protecció col·lectiva i individual.  

- Assumir les funcions de recurs preventiu de la Brigada municipal.  

- Assolir la formació de Nivell Bàsic en prevenció de riscos laborals.  

 

Manteniment magatzems:  

- Organització, control i gestió de la utilització, la neteja, l’endreça i el bon estat 

dels magatzems. 

 

Manteniment d’edificis i instal·lacions municipals:  

- Coordinació amb el responsable en relació als manteniments correctius quan 

calgui una d’obra de ram de paleta, serralleria, fusteria, pintura, jardineria o altres 

rams.  

- Gestionar les instal·lacions de la piscina municipal durant la temporada de 

bany.  

 

Manteniment de la via pública:  

- Coordinació amb el responsable en relació a les tasques en la via pública 

relacionades amb ram de paleta, pintura, senyalització i jardineria, així com altres 

tasques anàlogues. 

 

Esdeveniment festius:  

- Col·laborar amb els responsables en la planificació programada i el control de 

les tasques en funció de l’esdeveniment festius.   

- Coordinació amb el personal responsable autoritzat dels actes festius.  

Organitzar i col·laborar en el muntatge i desmuntatge de les infraestructures 

necessàries (tarimes, trasllat de mobiliari, etc.) pel desenvolupament de festes 

populars i altres esdeveniments.  

Disponibilitat pels actes i esdeveniments festius en cap de setmana i dies festius.  

 

Material de brigada:  

- Control d’estoc en funció dels consums d’acord amb el criteris marcats pel 

responsable.  

- Elaboració, control i manteniment de l’inventari del material. 

- Recepció del material lliurat al magatzem municipal i supervisió dels albarans de 

compra o préstec abans de la validació del responsable.  

 

Material de cessió:  

- Supervisió de la cessió i recepció del material propietat de l’Ajuntament cedit a 

tercers amb elaboració de les actes corresponents.  



 

 

- Supervisió de la cessió i control de l’estat del material cedit a l’Ajuntament per 

tercers fins al seu retorn, amb elaboració de les actes corresponents.  

 

Vehicles:  

- Supervisió i control de l’estat de conservació i del manteniment dels vehicles de 

la brigada i dels servei tècnics (revisions periòdiques, ITV, reparacions, etc.) 

- Control del carburant i d’altres consumibles dels vehicles  

- Conduir els vehicles municipals quan es requereixi 

 

Eines i maquinària:  

- Elaboració d’inventari d’eines i maquinària, inclosa la recopilació de la 

documentació tècnica.  

Supervisió de l’estat, revisions, manteniment i inventari de les eines i la maquinaria.  

 

BASE 3º.- Condicions dels aspirants 

 

Per prendre part en el procés de selecció de la plaça d’oficial de primera cap 

de la brigada municipal, les persones aspirants hauran de reunir totes i 

cadascuna de les condicions o requisits establerts en les presents bases:  

a) Reunir un dels següents requisits respecte a la ciutadania:  

- Tenir la ciutadania espanyola d’acord amb les lleis vigents  

- Tenir ciutadania d’algun dels estats membres de la Unió Europea o dels 

estats que, en virtud de tractats internacions subscrits per la Unió Europea i 

ratificats per Espanya, sigui aplicable a la lliure circulació de treballadors.  

 

També podran ser admesos el cònjuge de les persones espanyoles i de la 

nacionals dels estats membres de la Unió Europea i ratificats per Espanya, 

sigui aplicable la lliure circulació de treballadors.  

 

Igualment podran ser admeses les persones incloses en l’àmbit d’aplicació 

dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per 

espanya en que siguin d’aplicació la lliure circulació de treballadors.  

 

Les persones amb ciutadania d’Estats que no pertanyen a la Unió Europa, 

sempre que tinguin acreditada la condició de residents a Espanya, podran 

presentar-se a les places reservades al personal laboral.  

 

b) Tenir complets setze anys ui no excedir de l’edat jubilació forçosa.  

 

c) Disposar del carnet tipus B. 

 

d) No patir cap malaltia que impedeixi el normal desenvolupament de la 

funció. 

 

e) No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari de cap 

administració, ni trobar-se inhabilitat per l’exercici de funcions públiques.  

 



 

 

f) Acreditar coneixements de nivell de suficiència de català equivalents al 

nivell B del Marc Europeu comú de referencia (MECR) d’acord amb el que 

estableix la Direcció general de Política Lingüística. Si no es poden acreditar 

coneixements, es valoraran a partir d’una prova específica de llengua 

catalana. 

 

BASE 4º.- Sol·licituds 

 

a) Per prendre part del procés selectiu les persones aspirats hauran de 

presentar, una sol·licitud al Registre General de l’Ajuntament de Verdú, 

que s’efectuarà a través de la seu electrònica municipal (https://seu-

e.cat/ca/web/verdu/tramits-i-gestions/-

/tramits/tramit/14124423?p_auth=ijEYtnar) o a les oficines municipals de 

dilluns a divendres de 9 a 13h.  

 

És obligatori adjuntar conjuntament en aquesta instància, degudament 

omplerts i en format PDF els models normalitzats d’instància i currículum 

que es troba a l’annex d’aquestes bases. També es podran presentar en 

qualsevol de les altres modalitats establertes a l’article 16.4 de la Llei 

39/2018, de Procediment Administratiu Comú a les Administracions 

Públiques. Quan les sol·licituds es presentin en altres modalitats s’han 

d’informar a l’Ajuntament mitjançant correu electrònic: 

ajuntament@verdu.cat. 

 

En la instància es manifestarà que es reuneixin totes i cadascuna de les 

condicions exigides, referides sempre a la data d’acabament del termini 

per a la presentació d’instàncies.  

 

b) Juntament amb la sol·licitud específica per a la participació en aquest 

procés l’aspirant/s han d’adjuntar:  

− Fotocòpia del DNI  

− Fotocòpia de la titulació exigida a la convocatòria, acompanyat 

del document d’homologació expedit pel Ministeri d’Educació i 

Cultura, en el cas de tractar-se d’un títol no expedit per les 

autoritats espanyoles.  

− Fotocopia del document acreditatiu del coneixement de llengua 

catalana, per tal de quedar exempt de la prova. 

− Fotocopia del document acreditatiu del coneixement de la llengua 

castellana, per tal de queda exempt (només per aspirants que no 

tinguin la nacionalitat espanyola). 

− Fotocòpia del carnet de conduir classe B1.  

− Currículum Vitae de l’aspirant (en el model normalitzat) 

degudament actualitzat, data i signat. El MODEL DE CURRÍCULUM 

VITAE  es pot obtenir a l’apartat d’annex d’aquestes bases.  

c) L’acreditació de l’experiència laboral s’haurà d’efectuar mitjançant la 

https://seu-e.cat/ca/web/verdu/tramits-i-gestions/-/tramits/tramit/14124423?p_auth=ijEYtnar
https://seu-e.cat/ca/web/verdu/tramits-i-gestions/-/tramits/tramit/14124423?p_auth=ijEYtnar
https://seu-e.cat/ca/web/verdu/tramits-i-gestions/-/tramits/tramit/14124423?p_auth=ijEYtnar
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presentació dels contractes laborals, juntament amb el certificat de vida 

laboral de la Seguretat Social, essent necessaris ambdós documents. En el 

cas de que l’experiència hagi estat assolida en l’àmbit de les 

administracions públiques, l’acreditació s’efectuarà mitjançant la 

presentació de certificació emesa pel Secretari de l’entitat, on consti la 

naturalesa dels serveis prestats, la categoria professional desenvolupada, 

funcions, període temps, data de finalització i règim de dedicació. Quan 

els contractes o l’informe de vida laboral no permetin copsar en claredat,  

que l’experiència laboral es relaciona manifestament amb les tasques a 

desenvolupar en el lloc de treball, caldrà presentar certificació expressa 

de l’organització contractant, que ho acrediti fefaentment. Altrament 

l’òrgan de selecció podrà no valorar els mèrits al·legats, segons els barems 

establerts en aquestes bases. 

Per a l’acreditació i efectiva valoració dels cursos de formació, caldrà 

aportar títol o certificació en la en la qual consti l’assistència o 

l’aprofitament del curs per par de la persona aspirant, així com la se va 

durada expressada en hores lectives. Altrament l’òrgan de selecció podrà 

no valorar els mèrits al·legats, segons els barems establers en aquestes 

bases.  

No es tindrà en compte en la fase concurs cap mèrit que no hagi estat 

justificat documentalment per el/la aspirant.  

d) El termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies naturals, a 

comptar a partir de la publicació de l’anunci en Butlletí Oficial de la 

Província de Lleida (BOP Lleida) 

Les bases es públicament íntegrament en el tauler d’anuncis electrònic de 

l’Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOP 

Lleida) 

Els restants i successius anuncis de cada convocatòria es faran públics 

únicament en el tauler d’anuncis electrònic de la corporació. 

(https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=2524240003)  

Els errors de fet que puguin advertir-se podran esmenar-se en qualsevol 

moment d’ofici o  a petició del interessat.  

e) Els aspirants queden vinculats a les dades que hagin fet constar en la seva 

sol·licitud podent únicament demanar la seva modificació mitjançant 

escrit motivat, dintre del termini de presentació d’instàncies establertes a 

les bases.  

Amb la formalització i presentació de la sol·licitud l’aspirant dona el seu 

consentiment al tractament les dades caràcter personal que són 

necessàries per prendre part en la convocatòria i per a la resta de la 

tramitació del procés selectiu, d’acord amb la normativa vigent.  

 

BASE 5º.- Admissió dels aspirants 

 

Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la presidència de la 

corporació, dictarà la resolució en el termini màxim d’un mes, declarant 

aprovada la llista d’aspirants admesos i exclosos. En aquesta mateixa 

https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=2524240003


 

 

resolució s’inclourà  la llista provisional d’aspirants exempts de realitzar 

l’exercici de coneixements de llengua catalana i si s’escau, de llengua 

castellana.  

 

En la mateixa resolució es determinarà el lloc, la data i l’hora de 

començament de les proves de la fase d’oposició.  

 

La resolució esmentada es farà pública en el tauler d’anuncis electrònic de la 

corporació (https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=2524240003) i es concedirà 

un termini de deu dies hàbils per a esmenes. Amb aquesta pública es 

considerarà realitzada l’oportuna notificació als interessants.  

 

Les reclamacions, al·legacions o esmenes presentades es resoldran com a 

màxim en els 30 dies naturals següents a l’acabament del termini previst per a 

la seva presentació. La resolució que estimarà o desestimarà les reclamacions 

formulades es notificarà a les persones interessades.  

 

Transcorregut aquest període sense que s’hagi dictat resolució, les 

reclamacions, al·legacions, o esmenes s’entendran com a desestimades.  

 

La llista provisional s’elevarà a definitiva sense necessitat de nova publicació, 

si en el termini indicat de deu dies no es presenten reclamacions.  

 

Les errades materials de fet es podran esmenar, en qualsevol moment, d’ofici 

o petició dels interessants.  

 

El dia, l’hora i el lloc d’inici de la primera prova i l’ordre d’actuació dels i les 

aspirants es publicarà conjuntament amb la llista de membres del tribunal.  

 

La data, l’hora i el lloc de realització de la segona prova i següents seran 

determinants pel tribunal i se’n donarà publicitat, conjuntament amb el 

resultats de la prova anterior, en el taulell d’anuncis electrònic de 

l’Ajuntament. Amb aquesta publicació es considerà realitzada l’oportuna 

notificació als interessants.  

 

BASE 6ª.- Tribunal qualificador 

La composició de l’òrgan selectiu s’ajustarà al que disposa l’article 60 del Reial 

Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text Refós de la 

Lleia de l’Estatut Bàsic de l’empleat públic, amb els membres següents:  
 

PRESIDÈNCIA: 1 funcionari/ària de carrera de la mateixa especialitat nomenat 

per l’Alcaldia.  

VOCALS: 2 vocals designats per l’Alcaldia entre persones funcionàries de 

carrera amb nivell de titulació igual o superior al de la plaça objecte de la 

convocatòria. 

SECRETARI/ÀRIA, ho serà un dels vocals.  

 

https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=2524240003


 

 

La designació nominal dels membres de cada Tribunal qualificador, que ha 

d’incloure la dels respectius suplents, correspon a la presidència de la 

corporació i s’ha de fer en la resolució per la qual s’aprova la llista de persones 

admeses i excloses. 

 

El tribunal no pot constituir-se ni actuar sense l’assistència del president, el 

secretari i almenys la meitat dels seus membres, siguin titulars o suplents. 

 

Tots els vocals hauran de complir el principi d’especialitat; tindran una 

titulació igual o superior a la requerida per les places convocades. 

 

Els membres del Tribunal (membres de l’òrgan i personal assessor i 

col·laborador) meritaran les indemnitzacions i assistències per raó del servei, 

d’acord amb el Reial Decret 462/2002, de 24 de maig sobre les 

indemnitzacions per raó del servei.  

 

Els membres del tribunal es poden abstenir i els aspirants poden recusar-los si 

concorre algun dels motius dels articles 23 i 24 de la Llei 40/2015 d’1 

d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. 

 

De cada sessió que faci el tribunal qualificador s’ha d’estendre l’acta 

corresponent, signada per la secretaria, que n’ha de donar fe, amb el 

vistiplau del president, i per tots els membres.  

 

BASE 7ª.- Sistema de selecció 

El sistema de selecció serà el de concurs – oposició en torn lliure.  

 

FASE OPOSICIÓ  

La puntuació màxima de la fase d’oposició serà de 70 punts amb el següents 

exercicis obligatoris i eliminatoris:  

 

Consisteix en realitzar 3 proves obligatòries i eliminatòries cadascuna d’elles:  

 

Primer exercici: Coneixements Lingüístics:  

 

a) Llengua catalana 

Per aquelles persones que no acreditin disposar del certificat de nivell B2 de 

Català de la Secretària de Política Lingüística. Aquesta prova és eliminatòria i 

té un resultat d’exercici apte o no apte.  

 

b) Llengua castellana: 

Els coneixements de la llengua espanyola, nivell B2, els hauran d’acreditar 

aquells/elles aspirant que no tinguin nacionalitat espanyola. Aquesta prova es 

eliminatòria i té un resultat d’exercici apte o no apte. Restaran exempts de 

realitzar aquesta prova els aspirants provinent d’un estat diferent a l’Estat 

espanyol que tinguin com a llengua oficial l’idioma espanyol.  

 



 

 

Segon exercici: Qüestionari tipus test  

 

Consistirà en respondre, en el termini màxim de quaranta minuts, un qüestionari 

tipus test proposat pel Tribunal amb preguntes relacionades amb el temari 

annex d’aquestes bases. Aquest exercici es qualificarà fins a un màxim de 30 

punts, quedant eliminats els aspirants que no assoleixen la qualificació de 15 

punts.  

 

Tercer exercici: Supòsit pràctic 

 

Consistirà en la realització de varis supòsits vinculats a les funcions pròpies del 

lloc de treball a proveir i a les tasques assignades segons es detalla en 

aquestes bases. El temps per realitzar aquestes proves serà d’un màxim d’1 

hora, essent determinat pel Tribunal, que també determinarà la distribució dels 

punts atorgats a cada exercici. Aquesta prova es valorarà amb una puntuació 

màxima de 40 punts, quedant eliminats del procés de selecció aquells 

aspirants que no hagin obtingut una puntuació mínima de 25 punts.  

 

SEGONA FASE:  

 

El tribunal qualificador avaluarà els mèrits al·legats i justificats per les persones 

aspirants que hagin superat la fase d’oposició  

 

La puntuació màxima d’aquest apartat és de 10 punts.  

 

a) Barem de Mèrits:  

 

Consisteix en la valoració dels mèrits al·legats i acreditats document pels/per 

les aspirants fins a la data de tancament del termini de presentació de 

sol·licituds de participació a la convocatòria, que s’hagin fet constar en el 

MODEL DE CURRÍCULUM VITAE que es pot obtenir a l’apartat d’annex 

d’aquestes bases, d’acord amb l’escala següent:  

 

1. Experiència professional (fins a un màxim de 3 punts)  

a. Per serveis prestats a l’Administració pública realitzant funcions 

pròpies de la plaça convocada: 0,50 punts per cada any de 

servei. 

b. Per experiència professional en el sector privat en funcions 

relacionades amb la plaça convocada: 0,40 punts per cada any 

de servei 

 

L’experiència professional en les administracions o empreses del sector públic 

s’ha d’acreditar mitjançant certificació de l’òrgan competent amb indicació 

de la categoria professional desenvolupada, funciona, període temps, data 

de finalització i règim de dedicació. 

 

L’experiència professional a l’empresa privada s’ha d’acreditar mitjançant 



 

 

informe de vida laboral actualitzat acompanyat de fotocòpia del/s 

contracte/s de treball o certificació de l’empresa on indiqui els serveis prestats, 

la categoria professional i les funcions, el període de temps, data de 

finalització i règim de dedicació. 

 

2. Titulació acadèmica (fins a un màxim de 2 punts) 

- Títol de cicle formatiu de grau mig o equivalent enquadrat en la família 

de manteniment d’instal·lacions o equivalents: 2 punts. 

 

b) .- Entrevista personal:  

   La puntuació màxima serà de 5 punts. 

 

Per tal de comprovar les condicions específiques exigides per al 

desenvolupament del lloc de treball, l’òrgan seleccionador mantindrà una 

entrevista amb els candidats, per tal de determinar-ne el nivell de formació i 

l’experiència professional. La valoració d’aquesta entrevista professional. La 

valoració d’aquesta entrevista tractarà sobre temes relatius a la trajectòria  

professional de l’aspirant, així com a les característiques personals 

d’adequació i especialitat i les característiques específiques de la plaça a 

seleccionar. L’entrevista personal es realitzarà als 3 primers aspirants que hagin 

superat totes les altres proves.  

 

BASE 8ª.- Qualificació 

La qualificació final serà la suma de la puntuació obtinguda en la fase 

d’oposició més la puntuació obtinguda en la fase de concurs. 

 

Una vegada finalitzada la qualificació dels aspirants, el tribunal farà pública la 

relació d’aprovats per ordre de puntuació en el taulell d’anuncis electrònic de 

l’Ajuntament de Verdú (https://www.verdu.cat/) precisant que el nombre 

d’aprovats no pot excedir el nombre de places vacants convocades. 

 

El tribunal qualificador elevarà a l’Alcalde la proposta amb la llista de les 

persones que han aprovat el procés selectiu, en una relació ordenada segons 

la puntuació total obtinguda per tal que l’Alcalde, mitjançant resolució, aprovi 

la llista de persones que per estricte ordre de puntuació seran contractades. 

 

 

BASE 9ª.- Aportació de documentació per la incorporació 

La persona aspirant seleccionada per ocupar la plaça convocada, haurà de 

presentar en el registre general de l’Ajuntament, dins del termini de 20 dies 

naturals a comptar del dia què es faci pública la llista d’aprovats, els 

documents acreditatius de les condicions de capacitat i dels requisits exigits a 

la base tercera de la convocatòria, així com tota la documentació 

acreditativa dels mèrits al·legats, i que són: 

 

a) DNI o NIE. 

b) Títol acadèmic exigit original, o justificant de pagament dels drets 

https://www.verdu.cat/


 

 

acreditatius per a la seva expedició. 

c) Certificat de català nivell B2. 

d) Carnet de conduir B1. 

e) Declaració jurada o promesa de no haver estat separat per expedient 

disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques per 

sentència ferma, així com a no incorre en cap causa d’incapacitat o 

incompatibilitat establerta a les lleis i reglaments, i no trobar-se inhabilitat 

per l’exercici de les funcions públiques. 

f) Tots els originals de la documentació acreditativa dels mèrits al·legats i 

els certificats dels cursos de formació complementària presentats i 

certificats/contractes d’empresa. 

g) Certificat mèdic acreditatiu de no patir malaltia o defecte físic que 

impossibiliti el normal exercici de la funció. 

 

En el supòsit que algun dels aspirants proposats no complís amb un més 

requisits, o renunciés a la contractació, serà exclòs de la proposta de 

contractació i serà proposat en el seu lloc l’aspirant que segueixi per ordre de 

puntuació. 

 

L’aspirant proposat que no presenti la documentació requerida, llevat de 

causes de força major, que seran degudament comprovades per l’autoritat 

convocant i que no compleixi les condicions i els requisits exigits, no podrà  ser 

contractat i quedaran anul·lades les seves actuacions, sens perjudici de la 

responsabilitat en què hagi pogut incórrer en cas de falsedat en la sol·licitud 

presentada per prendre parten el procés selectiu. 

 

BASE 9ª.- Funcionament de la borsa de treball 

9.1 Totes les persones que superin aquest procés de selecció, s’inclouran en 

una borsa de treball per a les futures contractacions que siguin necessaris per 

cobrir vacants temporalment, ordenades segons la puntuació obtinguda. 

 

9.2 Tant per superar el procés de selecció com per poder formar part de la 

borsa de treball cal haver participar en totes les fases, és a dir, no formaran 

part de la borsa de treball els aspirants que no es presentin a l’entrevista. 

 

9.3 L’integrant de la borsa que obtingui un lloc de treball causarà baixa en la 

borsa, i una vegada finalitzi el seu vincle amb l’Ajuntament tornarà a causar 

alta en la borsa d’ocupació en el lloc de treball que li correspongui en relació 

amb el punts obtinguts. 

 

9.4 La renúncia a un lloc de treball ofertat suposarà el pas de l’aspirant a 

l’ultima posició de la borsa d’ocupació, llevat que concorri una de les 

circumstancies següents: part, baixa per maternitat, paternitat o situacions 

assimilades; malaltia greu que impedeixi l’assistència al treball, sempre que 

s’acrediti degudament, exercici de càrrec públic representatiu que impossibiliti 

l’assistència al treball. 

 



 

 

9.5 Aquesta borsa d’ocupació tindrà una vigència màxima de 2 anys des de la 

resolució del procés. 

 

BASE 10ª.- Gestió de la crida dels aspirants 

 

10.1 És obligació dels/les candidats/es que formin part de la borsa facilitar un o 

dos telèfons de contacte així com una adreça de correu electrònic als efectes 

de comunicació i mantenir-ho permanentment actualitzat. 

 

10.2 Per efectuar l’oferiment de la contractació a l’aspirant que correspongui 

s’efectuarà trucada telefònica. La comunicació telefònica s’intentarà durant 

un mínim de tres vegades durant la jornada laboral. 

 

10.3 Si després d’aquests intents l’aspirant segueix sense estar localitzat se li 

enviarà un correu electrònic amb confirmació de lectura perquè es posi en 

contacte amb la Secretaria de l’Ajuntament. Si a les 24 hores següents 

d’enviament del correu electrònic l’aspirant no ha contactat amb 

l’Ajuntament, es passarà a la crida dels següent aspirant per ordre de 

puntuació. 

 

10.4 Feta la proposta de contractació, l’interessat/da haurà de manifestar en 

el termini de tres dies laborables la seva acceptació o renúncia a l’oferta de 

treball que se li faci; la manca de manifestació s’entendrà com a rebuig de 

l’oferta. 

 

10.5 Mentre una persona integrant de la borsa de treball tingui vigent un 

contracte temporal, no se li oferirà cap altra nova contractació que pugui 

generar-se encara que aquest sigui de durada superior. 

 

BASE 10ª.- Informació protecció de dades 

Als efectes previstos pel reglament UE2016/679 de protecció de dades de 

caràcter personal i la llei orgànica 3/2018 de Protecció de dades Personals i 

garantia dels drets digitals, s’informa: 

 

Els/les aspirants, per la mera concurrència en aquest procés selectiu, donen 

consentiment a la publicació de determinades dades personals en anuncis 

que es puguin inserir en el BOP i en el tauler d’anuncis de la corporació i web 

corporativa, com també donen el seu consentiment a ser informats sobre 

aspectes relacionats amb el procediment de selecció, si fos necessari, per 

mitjà del correu electrònic proporcionat per mitjà de la documentació 

aportada. 

 

BASE 11ª.- Incidències i impugnacions 

Contra les llistes definitives d’admesos/es i exclosos/es, els nomenaments, i 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 



 

 

present 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 Lleida, en el termini de 2 mesos a 

comptar des de la data de la notificació expressa o en el termini de sis mesos 

comptats des de el següent a aquell en que es produeix 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 el dia 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 dels Tribunals Qualificadors, com ara valoracions 

dels mèrits, resultats de les comprovacions, o proposta definitiva d’aspirants 

que hagin superat el procés selectiu, en tant que es tracta d’òrgans col·legiats 

dependents de la Presidència  de la Corporació, podrà interposar-se, en 

contra seva i en el termini d’un mes, recurs d’alçada davant el mateix òrgan 

que va dictar o davant de l’Alcalde. 

 

Contra aquestes bases, es podrà interposar un recurs potestatiu de reposició 

davant l’Alcalde –President, en el termini d’un mes a comptar des de 

l’endemà de la data de publicació, o bé, d’acord amb la LPACAP i 

disposicions concordants, es pot interposar recurs contenciós administratiu en 

el termini de dos mesos a partir de la data de la seva publicació, davant la 

jurisdicció contenciosa administrativa. Els actes de tràmit del tribunal no 

podran ser objecte de recurs, sense perjudici que es puguin interposar 

reclamacions quan es tracti d’esmenar possibles errors materials en la 

confecció de la llista d’aprovats, errors mecanografiats en la transcripció de 

publicacions, errors aritmètics en les qualificacions o errors observables a simple 

vista. Aquests errors també podran ser corregits d’ofici pels òrgans de selecció. 

 

Per mera concurrència als processos selectius s’entén que l’aspirant accepta 

íntegrament aquestes bases, tret que, prèviament, hagi exercit el seu dret a 

impugnar-les. 

 

Tot això sense perjudici d’altres recursos dels quals les persones interessades 

vulguin valer-se per a la defensa del seu dret o interès.  

 

BASE 12ª.- Dret supletori 

En tot allò no previst en aquestes bases serà d’aplicació el que disposen la Llei 

7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, el text refós de les 

disposicions legals vigents en matèria de règim local que va ser aprovat per 

Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, el Reial Decret 896/1991, de 7 de 



 

 

juny, pel qual s’estableixen les regles bàsiques i els programes mínims del 

procediment de selecció dels funcionaris de l’Administració Local, el Reial 

Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el Text Refós de la 

llei de l’estatut Bàsic de l’Empleat Públic, el Text refós de la Llei municipal i de 

règim local de Catalunya que va ser aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 

28 d’abril, el Reglament de personal al servei de les entitats locals que va ser 

aprovat per decret de la Generalitat de Catalunya 214/1990, de 30 de juliol, la 

Llei 39/2015, de 1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les 

Administracions Públiques, i la resta de les disposicions vigents en la matèria. 

 

 

ANNEX I: TEMARI 

Tema 1. La Constitució Espanyola de 1978. Estructura i principis generals.  

Tema 2. L’Estatut d’Autonomia de Catalunya. La Generalitat de Catalunya i els 

seus òrgans de govern.  

Tema 3. L’administració local: regulació actual i entitats que comprèn. Especial 

referència al municipi i a la província. Elements constitutius del municipi: 

població, territori i organització. Les competències municipals i els serveis 

mínims obligatoris.  

Tema 4. L’Ajuntament de Verdú: organització interna i distribució de 

competència i ubicació de les seves dependències.  

Tema 5. Conceptes bàsics de seguretat i higiene i prevenció d’accidents. 

Equips de protecció individuals. 

Tema 6. Instal·lacions de fontaneria. Elements i tipus de material d'una 

instal·lació de fontaneria. Operacions de manteniment. Utensilis i eines de 

treball.  

Tema 7. Instal·lacions elèctriques. Elements d'una instal·lació elèctrica de baixa 

tensió: conductors, mecanismes, proteccions, accessoris per a l'enllumenat. 

Operacions de manteniment. Utensilis i eines de treball.  

Tema 8. Pintura bàsica. Elements i tipus de pintures i formes d'aplicació. 

Operacions de manteniment. Utensilis i eines de treball.  

Tema 9. Fusteria bàsica i fusteria d'alumini. Nocions de fusteria. Operacions de 

manteniment. Utensilis i eines de treball.  

Tema 10. Materials utilitzats en la construcció (guix, ciment, morters simples, 

formigons). Utensilis i eines per l'obra, ús i manteniment. Maquinària. Utilització i 

manteniment.  

Tema 11. Les ordres de treball. Com rebre les ordres de treball dels superiors. 

Organització de la feina en funció dels manteniments periòdics i les ordres de 

treball. La verificació dels treballs.  

Tema 12. Ofimàtica bàsica. 


