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BASES 

PER A LA PROVISIO DEFINITIVA MITJANÇANT EL SISTEMA DE CONCURS 
OPOSICIÓ LLIURE D'UNA PLAÇA DE PEÓ DE LA BRIGADA MUNICIPAL DE 
MANTENIMENT DE LA PLANTILLA DE PERSONAL FIX DE L’AJUNTAMENT 
DE SANT LLORENÇ DE LA MUGA,  INCLOSA A L'OFERTA D'OCUPACIÓ 
PÚBLICA PER A L’ANY 2021, I CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL. 

 

PRIMERA. Objecte de la convocatòria. 

És objecte de la convocatòria  la selecció pel sistema de concurs-oposició lliure per 
ocupar una plaça de peó de la brigada municipal de manteniment, grup de 
classificació AP, en règim de personal laboral fix. La plaça es troba inclosa a l’oferta 
pública d’ocupació per estabilització del treball temporal per a l’any 2021. 

El procediment de selecció es regirà per convocatòria pública i atenent als principis 
de mèrit, igualtat i capacitat i s’ajustarà a allò disposat a las presents bases, en 
compliment del principi de publicitat. 

Així mateix, es crearà una borsa de treball per cobrir possibles substitucions, 
vacants o necessitats temporals de personal amb el mateix perfil professional.  

 

SEGONA. Característiques del lloc de treball. 

- Denominació: Peó de la Brigada 

- Règim jurídic: Personal laboral 

- Grup de Classificació: AP  

- Jornada: 35 hores setmanals (segons acord de condicions de treball del 
personal) 

- Nivell d’estudis: Graduat escolar 

- Sistema selectiu: concurs-oposició 

- Retribucions: 12 mensualitats més 2 pagues extraordinàries, de conformitat 
amb la legislació vigent aplicable als empleats públics. Import: 

 Salari base: 8.408,12 € 
 Complement de destí (Nivell 13): 4.331,60 € 
 Complement específic:  3.865,12 € 

Les funcions seran les pròpies d’un operari peó de la brigada municipal, 
desenvolupant  tasques de paleteria, lampisteria, jardineria, pintura, neteja i 
manteniment de instalꞏlacions municipals, serveis públics, vies públiques, parcs i 
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jardins sota les instruccions i la supervisió del cap de la brigada. En concret 
s’inclouen les següents:  

- Realització d’encàrrecs diversos al municipi 

- Realitzar treballs de manteniment i neteja viària i dels espais públics del 
municipi, amb utilització d’eines manuals i de maquinària 

- Escombrat de carrers i places amb bufador i carro de neteja i recollida de 
papereres. 

- Neteja d’embornals 

- Neteja, desbrossament i manteniment de parcs i jardins i camins municipals i 
realització de treballs de jardineria 

- Treballs de construcció pel manteniment i per petites reparacions 
d’instalꞏlacions i infraestructures municipals, reparació de voreres en mal estat i 
reposició de paviments.  

- Treballs de pintura pel manteniment i conservació de les instalꞏlacions, mobiliari 
i edificis municipals 

- En general, treballs destinats a manteniment preventiu d’instalꞏlacions, edificis 
maquinària i mobiliari municipal 

- Taques de suport pel manteniment i conservació del clavegueram municipal i 
de la xarxa de subministrament d’aigua potable.  

- Suport al treballs per la gestió de la minideixalleria municipal. 

- Suport al control del magatzem municipal 

- Participar en la preparació de qualsevol esdeveniment esportiu o festiu al 
municipi, colꞏlaborar en muntar i desmuntar instalꞏlacions i equipaments per 
activitats i/o festes (colꞏlocació d’entarimats, muntatge taules, cadires, 
enllumenat, megafonia, senyalització, transport d’eines i materials...).  

- Fer servir i tenir cura de l'estat de conservació de les eines manuals i 
mecàniques requerides per al desenvolupament del seu treball.  

- Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball. 

- Donar suport en els diferents àmbits d’actuació de la brigada municipal.  

- I, en general, totes aquelles funcions de caràcter similar que li siguin atribuïdes 
en el seu àmbit de gestió. 

 

TERCERA.  Condicions dels aspirants. 

Per a prendre part  en  les proves selectives els aspirants hauran de reunir els  
requisits següents  referits a la data en què finalitzi el termini de presentació 
d'instàncies:   
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a) Tenir la nacionalitat espanyola o d’algun dels altres estats membres de la Unió 
Europea o nacional  d’algun  estat  en el que,  en virtut dels Tractats 
Internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya, sigui 
d’aplicació la lliure circulació dels treballadors. 

També podran participar, qualsevol que sigui la seva  nacionalitat,  el cònjuge 
dels espanyols i dels nacionals d’algun dels  demés Estats Membres de la Unió 
Europea, i quan així ho prevegi el corresponent Tractat, el dels nacionals 
d’algun Estat que, en virtut dels Tractats Internacionals celebrats per la Unió 
Europea i ratificats per Espanya, sigui d’aplicació la lliure circulació de 
treballadors, sempre que no estiguin separats de dret. Igualment podran  
participar els seus descendents i els del seu cònjuge, menors de 21 anys o 
majors de l’esmentada edat que visquin al seu càrrec. 

b) Tenir una edat mínima de 16 anys d'edat complerts i no haver superat l'edat 
màxima establerta per a la jubilació forçosa. 

c) No estar inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques, ni estar separat, 
mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol Administració pública. 

d) Posseir la capacitat funcional per el desenvolupament de les funcions 
corresponents. 

e) Estar en possessió de la titulació següent: certificat d'estudis primaris, graduat 
escolar o equivalent. 

f) Tenir coneixements en llengua catalana en Nivell elemental (B1), o equivalent, 
acreditat mitjançant certificat de l’òrgan competent de la Generalitat de 
Catalunya en matèria de política lingüística o amb alguna titulació o acreditació 
equivalent d’acord amb el que disposa el Decret 152/2001, de 29 de maig. 

g) Estar en possessió del carnet de conduir B1. 

 

QUARTA. Convocatòria 

La convocatòria es publicarà íntegrament en el Butlletí Oficial de la província de 
Girona. Es publicarà un extracte en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. A 
l'extracte que es publiqui en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya s'inclourà 
l'avís que els successius actes administratius derivats d'aquesta convocatòria es 
faran públics en el tauler d'edictes de la corporació i a la web municipal  

Es farà pública la convocatòria en el tauler d'edictes de l'Ajuntament i a la web 
municipal. 
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CINQUENA. Presentació de solꞏlicituds. 

Les solꞏlicituds per  prendre part en les proves selectives s'adreçaran a l'Alcaldia de 
l'Ajuntament de Sant Llorenç de la Muga i es presentaran al Registre general 
d'aquest Ajuntament, per qualsevol dels mitjans admissibles a la Llei de Règim 
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, 
durant el termini  de vint dies naturals a comptar del següent al de la  publicació 
de l'extracte de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.  

Els aspirants hauran de manifestar que compleixen totes i cadascuna  de les 
condicions exigides a la base tercera i hauran d’adjuntar la documentació següent: 

a. Fotocòpia compulsada DNI 

b. Fotocòpia compulsada del graduat escolar. 

c. Fotocòpia compulsada del carnet de conduir. 

d. Currículum vitae acadèmic i professional. 

e. Document acreditatiu (original o còpia compulsada) d’estar en possessió de 
qualsevol dels certificats, diplomes, acreditacions i títols per tal de quedar 
exempt de realitzar la prova de català. 

f. Documentació (original o còpia compulsada) acreditativa dels  mèrits que 
s’alꞏleguin per ser valorats en la fase de concurs. 

Els mèrits insuficientment acreditats dins del termini de la convocatòria no seran 
valorats. 

Els aspirants que no tinguin nacionalitat espanyola ho faran  constar a la instància i 
hauran d’aportar justificació d’estar en possessió del nivell elemental en llengua 
castellana. Igualment els interessats adjuntaran a la instància la documentació que 
acrediti estar en possessió  de la titulació que eximeixi de la realització de l'exercici  
sobre coneixement de la llengua catalana. 

Els aspirants amb algun tipus de discapacitat poden solꞏlicitar les adaptacions de 
temps i mitjans necessaris per a la realització de les proves. 

 

SISENA.  Admissió d'aspirants. 

Un cop finalitzat el termini de  presentació d'instàncies, l'Alcaldia-Presidència, en el 
termini màxim d'un mes, dictarà una resolució aprovant la llista d'admesos i 
exclosos i el nomenament dels membres del Tribunal de selecció.  

Els aspirants que  no acreditin, en el termini de presentació d’instàncies, el 
compliment dels requisits exigits en la  base tercera, no seran admesos. 
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Aquesta resolució es farà pública al tauler d'edictes de l'Ajuntament i a la web 
municipal, i es concedirà un termini de 10 dies hàbils per a esmenes i possibles 
reclamacions. Si no hi hagués reclamacions, les llistes es consideraran elevades 
automàticament a definitives sense nova resolució. Si se’n produeixen, l’Alcaldessa 
haurà de resoldre-les en un termini màxim de 30 dies següents a la finalització del 
termini per a la seva presentació, i es notificaran les resolucions individualment als 
aspirants. La llista definitiva d’admesos i exclosos es publicarà al taulell d’anuncis 
de la Corporació i a la web municipal. A manca de resolució expressa de les 
reclamacions en el termini assenyalat, aquestes s’entendran desestimades. 

 

SETENA. Tribunal qualificador. 

El tribunal qualificador serà nomenat per la Sra. Alcaldessa i es composarà dels 
següents membres:  

- President: Un funcionari o personal laboral, tècnic d’administració general o 
secretari d’una altra administració local o ens supramunicipal 

- Vocal: Un funcionari o personal laboral fix, membre de la brigada municipal 
d’una altra administració local o ens supramunicipal, amb categoria superior a 
la del lloc de treball a cobrir, o cap de la brigada. 

- Vocal nomenat a proposta de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya 

- Secretari: el de la Corporació o funcionari en que delegui 

Es designarà el mateix nombre de suplents que titulars hi hagi i actuaran els uns i 
els altres indistintament. Els vocals han de tenir la idoneïtat necessària en relació 
amb el tipus de places a les quals es refereixen aquestes bases. 

El tribunal no es podrà constituir ni podrà actuar sense l'assistència de més de la 
meitat dels seus membres, ja siguin titulars o suplents. 

La designació nominativa dels membres del tribunal es farà mitjançant  la resolució 
a la qual es refereix la base sisena. 

Actuarà com a assessor del Tribunal el funcionari o treballador competent en 
matèria de política lingüística pel que fa a la competència necessària en llengua 
catalana.   

El tribunal podrà disposar la incorporació als seus treballs d’assessors especialistes 
per a totes o algunes de les proves. Aquests assessors es limitaran colꞏlaborar en 
l’àmbit de les seves especialitats tècniques en el desenvolupament de les proves, 
però no tindran vot en les deliberacions del tribunal.  

La recusació o abstenció dels membres del tribunal es regeix pel que disposen els 
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articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, de 1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector 
Públic.  

De cada sessió que faci l’òrgan de selecció s’estendrà l’acta corresponent pel 
Secretari, i serà firmada per tos els membres assistents. 

El tribunal queda facultat per resoldre els dubtes que es plantegin i per prendre els 
acords necessaris per assegurar el correcte desenvolupament d’aquesta 
convocatòria, en tot allò no previst en aquestes bases. 

 

VUITENA. Inici i desenvolupament de les proves selectives. 

A la mateixa resolució a què fa referència la base sisena, l'Alcaldia-Presidència 
disposarà el lloc i la data d'inici dels exercicis. 

Els aspirants seran convocats per a cada exercici en una sola crida. Llevat de 
casos de força major degudament acreditats i valorats lliurement pel Tribunal, la no 
presentació d'un opositor a qualsevol dels exercicis en el moment de ser cridat 
determinarà automàticament la pèrdua del dret a participar en  aquest exercici i en 
els successius  i en conseqüència quedarà exclòs del procediment selectiu. 

Les proves selectives constaran de dues fases diferenciades: la d'oposició i la de 
concurs. Únicament accediran a la fase de concurs els aspirants que superin la 
d'oposició. 

 

PRIMER EXERCICI:  Coneixement de la llengua catalana. 

Consistirà en la realització de proves sobre coneixement de la  llengua catalana 
corresponents al nivell elemental. Quedaran eximits de realitzar la prova els 
aspirants que acreditin estar en possessió del certificat de nivell A2 o superior de la 
Direcció General de Política Lingüística. 

També eximirà de fer la prova la presentació d'alguna de les titulacions equivalents, 
de conformitat amb la relació continguda en l’Ordre de la Conselleria de Cultura de 
12 de juny de 2002 sobre títols, diplomes i certificats de coneixement de català de 
la Direcció General de Política Lingüística i amb allò que es disposa a la disposició 
addicional 1ª del Decret 161/2002, d'11 de juny de 2002, sobre l’acreditació de 
coneixement del Català i Aranès. 

Aquest  exercici serà  qualificat d’apte i no apte, i  serà eliminatori 

 

En cas d’aspirants amb nacionalitat distinta a l’espanyola: 
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Els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola  realitzaran  a continuació,  
abans de l’inici de la resta d’exercicis, una prova  proposada pel Tribunal, a fi 
d’acreditar el coneixement oral i escrit de la llengua espanyola. La durada la fixarà 
el tribunal abans de l’inici de l’exercici.  

 
S’entendrà que acrediten suficient coneixement de la llengua castellana i no hauran 
de superar la prova si aporten algun dels següents documents:  

- Certificat que acrediti que s’ha superat l’educació primària, la secundària o el 
batxillerat a l’Estat espanyol 

- Diploma de nivell d’espanyol A2 (Reial Decret 1137/2002) o equivalent,  o 
certificació acadèmica que acrediti haver superat totes les proves dirigides a 
l’obtenció d’aquest. 

- Certificat d’aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les escoles 
oficials d’idiomes. 

Estan exemptes de realitzar l’exercici de coneixements de llengua castellana les 
persones aspirants nacionals de països en que la llengua castellana sigui llengua 
oficial o que hagin cursat en llengua castellana els estudis conduents a obtenir la 
titulació exigida com a requisit d’accés. 

Aquest exercici és qualificat d’apte i no apte, i serà eliminatori. 

 

SEGON  EXERCICI:  10 punts. 

Consistirà en contestar per escrit un qüestionari de preguntes relacionat amb el 
temari annex. 

Durada: la fixarà el tribunal. 

Per tal de superar aquest segon exercici i accedir al tercer s’haurà d’obtenir un 
mínim de 5 punts.  

 

TERCER EXERCICI: 10 punts 

Consistirà en resoldre un o varis supòsits plantejats pel tribunal sobre tasques de 
peó en tasques de manteniment.  

En aquest exercici es valoraran, entre d'altres aspectes, les habilitats pràctiques i 
destresa en les tasques pròpies del lloc de treball així com el compliment de les 
normes de seguretat. 
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Durada: la fixarà el tribunal. 

Aquest exercici serà valorat amb un total de 10 punts quedant eliminats els que no 
obtinguin una puntuació mínima de 5 punts.  

 

QUART EXERCICI:  

L’entrevista consistirà en mantenir un diàleg per part dels aspirants amb els 
membres Tribunal sobre qüestions vinculades a les funcions pròpies del lloc de 
treball i sobre l’experiència professional de l’aspirant. Es podran efectuar preguntes.  

Aquesta proba tindrà una puntuació màxima de 2 punts.  

Durada: La fixarà el tribunal 

 

NOVENA. Fase de concurs.  

Únicament accediran a la fase de concurs aquells/es aspirants/es que hagin 
superat la fase d’oposició.  

En la fase de concurs, el tribunal valorarà els mèrits alꞏlegats i justificats pels 
aspirants d'acord amb el barems següents, amb una puntuació màxima de 8 punts. 

Els mèrits es valoraran a la data de finalització del termini de presentació 
d'instàncies.  No es comptaran períodes de prestació de serveis sobreposats. 

Per tal d’avaluar els serveis prestats a l'empresa privada, els aspirants hauran de 
presentar certificació de l’empresa amb expressió de la categoria professional i 
funcions desenvolupades període de temps i règim de dedicació. També es 
considerarà vàlida la fotocòpia compulsada del contracte de treball si del mateix es 
despren amb certesa les funcions desenvolupades. L’informe de vida laboral de la 
Seguretat Social no serà admès si no s’acredita la categoria i funcions 
desenvolupades. 

Els serveis prestats en l'administració pública s’hauran d’acreditar mitjançant un 
certificat  expedit per l’òrgan competent on consti la data d’inici i la data final i el lloc 
i funcions dels serveis prestats. 

Els mèrits insuficientment acreditats no seran valorats. No es valoraran els serveis 
prestats en períodes inferiors a tres mesos. 

Els mèrits es valoraran d’acord amb els següents barems: 

a) Serveis prestats: 6 punts 

Serveis prestats en lloc de treball de la mateixa categoria i  
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tasques similars en l’Ajuntament de Sant Llorenç de la Muga ....... 

Serveis prestats en altra administració local o altres 
administracions públiques en lloc de treball de la mateixa 
categoria i tasques similars.............................................................. 

Serveis prestats com a peó  en l'empresa privada.......................... 

1 punt /any 

                                      

0,50 punts/any 

0,25 punts/any 

Puntuació màxima............... 6 punts. 

No seran objecte de valoració les pràctiques realitzades en el marc de convenis de 
cooperació educativa o anàlegs. 
 

b) Formació: 2 punts 

- Assistència a cursos: 

Assistència a cursos, relacionats amb les funcions pròpies de la plaça convocada. 
Es puntuarà de la següent manera: 

Cursos de 10 a 20 hores ................................................ 0,10 punts 

Cursos de 21 hores o més............................................... 0,20 punts 

Puntuació màxima: 2 punts 

 

DESENA. Qualificació dels exercicis: 

L’exercici primer serà  qualificat d'apte i no apte. Els aspirants que no assoleixin un 
mínim de 5 punts en els exercicis segon i tercer seran eliminats. 

Les qualificacions s'adoptaran sumant les puntuacions atorgades dels diferents 
exercicis de la fase d'oposició i la de la fase de concurs.   

 

ONZENA.  Relació  d'aprovats, presentació de documents i formalització dels 
contractes. 

Un cop finalitzada la qualificació dels aspirants, el tribunal publicarà la relació 
d'aprovats per ordre de  puntuació, tenint en compte que no podrà ni aprovar ni 
declarar que ha superat les proves selectives un nombre superior d'aspirants al de 
les places objecte de la convocatòria, i l'elevarà a l'Alcaldessa de la Corporació 
perquè formuli l'acord de nomenament. 

En cas que cap dels aspirants superi les proves selectives, el tribunal declararà 
deserta la convocatòria.  
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L’aspirant proposat haurà de  presentar a  la Secretaria de l’Ajuntament, dins del 
termini de vint dies naturals des que es faci pública la llista d'aprovats, els 
documents acreditatius de les condicions que  s'exigeixen a la base segona per 
prendre part a les proves selectives i  que es detallen a continuació, els quals 
hauran de presentar mitjançant original o còpia compulsada o autenticada: 

a) Document nacional d'identitat. 

b) Justificació del títol i, si escau, de carnets o altres requisits exigits per a cada 
plaça. 

c) Declaració jurada o promesa de no haver estat inhabilitat per a l’exercici de les 
funcions públiques, ni d’haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, 
del servei de qualsevol Administració pública. 

d) Declaració referida a la normativa reguladora de règim d’incompatibilitats. 

e) Certificat mèdic acreditatiu de posseir la capacitat necessària per al 
desenvolupament de les funcions corresponents. L'Ajuntament podrà disposar 
per a tal efecte que s’efectuï una revisió mèdica en un centre escollit per 
l'Ajuntament. 

Les persones que no presentin la documentació dins el termini indicat, tret dels 
casos de  força major,  no podran ser contractats. Les persones que tinguin la 
condició de funcionaris públics o de personal laboral en règim indefinit a 
l'Administració pública seran eximits de justificar les condicions i els requisits ja  
acreditats per obtenir el seu anterior nomenament  que no requereixin actualització 
i només hauran de presentar certificació de l’organisme públic del qual depenguin, 
que  garanteixi la seva condició i totes les circumstàncies que constin al seu 
expedient. 

En cas que l’aspirant proposat pel tribunal no pugui ser contractat ni prendre 
possessió del càrrec, desisteixi o no presenti la documentació requerida, es 
contractarà l’aspirant següents, per ordre de qualificació, sempre que hagi superat 
tots els exercicis del procés selectiu 

 

DOTZENA. Formalització del contracte i període de prova 

La persona escollida i que presenti la documentació exigida subscriurà un contracte 
laboral fix . 

L’aspirant proposat pel Tribunal haurà de superar un període de prova de 1 mes. 
Aquest període no s’aplicarà si el candidat seleccionat ja hagués cobert un lloc de 
treball de les mateixes o similars funcions, en qualsevol modalitat de contractació o 
interinatge a l’Ajuntament de Sant Llorenç de la Muga. Si el període de contractació 
anterior hagués estat inferior al període de prova, aquest es realitzarà només per la 
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diferència. 

El període de prova forma part del procés selectiu i si l’aspirant no el superés, 
perdrà tots els drets derivats de la convocatòria, i es cridarà en les mateixes 
condicions a la persona que el segueixi en l’ordre de puntuació, sempre que hagin 
superat el procediment de selecció i no hagi obtingut plaça. 

 

TRETZENA. Borsa de treballadors 

Els aspirants que no hagin resultat seleccionats però hagin obtingut la puntuació 
mínima, restaran inclosos en una borsa de treball i podran ser cridats, per l’ordre de 
qualificació que hagin assolit en el procediment, en el cas de que es produeixin 
vacants en llocs de treball de la mateixa categoria, durant un termini de dos anys, a 
comptar des de la data d'inici dels exercicis, per tal de ser contractats mitjançant 
contracte laboral temporal. 

Per efectuar l'oferiment de la contractació a l'aspirant que correspongui es trucarà 
al telèfon mòbil i se li enviarà un correu electrònic amb confirmació de lectura 
perquè es posi en contacte amb l'Ajuntament. Si a les 14:00 hores del dia laborable 
següent l'aspirant no ha contactat amb l’Ajuntament, es passarà a cridar al següent 
aspirant per ordre de puntuació.  

Correspon als/les aspirants l'obligació de facilitar i actualitzar en tot moment els 
números de contacte telefònic i l’adreça de correu electrònic.  

Un cop es produeixi la crida, els/les aspirants hauran de presentar al Registre de 
l’Ajuntament els documents acreditatius de les condicions de capacitat i requisits 
exigits a la convocatòria en un termini màxim de 5 dies: 

f) Document nacional d'identitat. 

g) Justificació del títol i, si escau, de carnets o altres requisits exigits per a cada 
lloc de treball. 

h) Declaració jurada o promesa de no haver estat inhabilitat per a l’exercici de les 
funcions públiques, ni d’haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, 
del servei de qualsevol Administració pública. 

i) Declaració referida a la normativa reguladora de règim d’incompatibilitats. 

j) Certificat mèdic acreditatiu de posseir la capacitat necessària per al 
desenvolupament de les funcions corresponents. 

En cas que l’aspirant no presenti la documentació o no pugui ser contractat, es 
cridaran a l’aspirant següent, per ordre d’inclusió a la borsa.  

L’Alcaldessa dictarà resolució acordant la contractació de la persona cridada i que 
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presenti la documentació exigida, i es subscriurà un contracte laboral temporal 

Les persones contractades a través de la borsa de treball hauran de superar un 
període de prova de 1 mes. Aquest període no s'aplicarà si el candidat seleccionat 
ja hagués cobert un lloc de treball de les mateixes o similars funcions, en qualsevol 
modalitat de contractació, a l'Ajuntament de Sant Llorenç de la Muga, durant un 
període igual o superior i l'hagi superat.  

Si el període del contractació anterior hagués estat inferior al període de prova, 
aquest es realitzarà només per la diferència. El període de prova restarà 
interromput en les situacions de maternitat, adopció o acolliment i vacances, que 
afectin al personal en període de prova.  

En cas de rebuig de 2 propostes de contractació, la persona cridada passarà al 
darrer lloc de la borsa de treball, llevat que estigui en situació de baixa mèdica o 
altra situació de suspensió i degudament acreditada.  

Són causa de suspensió: la incapacitat temporal; el part, adopció o acolliment, tant 
preadoptiu com permanent o simple, la paternitat i naixement de fills/es 
prematurs/es o que per qualsevol altra causa hagin de romandre hospitalitzats/des 
a continuació del part, sempre que concorrin els requisits que donen dret a gaudir 
del permís corresponent; defunció de familiars fins a segon grau de consanguinitat 
o afinitat, amb una limitació temporal de fins a quatre dies; compliment d'un deure 
inexcusable de caràcter públic, pel temps que sigui indispensable per donar 
compliment al deure; matrimoni propi, si la celebració ha tingut lloc dins dels vint 
dies naturals anteriors a l'oferiment de la proposta de contractació o ha de tenir lloc 
dins dels vint dies naturals següents. 

En el cas que la persona interessada alꞏlegui alguna de les causes esmentades no 
es modificarà la seva posició dins de la borsa. La persona interessada ha de 
justificar documentalment el motiu de suspensió davant l'Ajuntament.  

Els aspirants seran exclosos definitivament de la borsa en els següents supòsits:  

 No superació del període de prova/pràctiques establert.  

 Sanció per falta disciplinària greu o molt greu.  

 Informe desfavorable emès pel responsable del servei.  

 Els/les aspirants que, estant contractats per l'Ajuntament, solꞏlicitin la baixa 
voluntària. 

 Quan dins del termini fixat, excepte casos de força major, no es presenti la 
documentació acreditativa dels requisits exigits en aquestes bases, o de 
l'examen de la mateixa es comprovi que l'aspirant els incompleix.  

 Quan l'empleat/da no es presenti a treballar el dia establert en el 
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contracte/nomenament, excepte casos de força major, els quals s'hauran 
d'acreditar documentalment  

La Borsa de Treball creada a l'empara d'aquestes bases tindrà una vigència de dos 
anys, a partir del moment en que s’aprovi definitivament el llistat de la Borsa. 

 

CATORZENA. Incidències 

El Tribunal queda facultat per a resoldre els dubtes que es presentin i per prendre 
els acords que calguin per al bon ordre de les proves selectives en relació amb tot 
allò que no estigui previst en aquestes bases. 

 

QUINZENA. Recursos 

Contra la llista definitiva d’admesos i exclosos i contra el nomenament de personal 
es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs reposició davant la Sra. 
Alcaldessa, en el termini d’un mes comptat a partir del dia següent al de la seva 
publicació, o recurs contenciós administratiu davant els Jutjats del contenciós 
administratiu de Girona en el termini de dos mesos, a partir del dia següent al de la 
seva publicació. 

També es poden interposar els mateixos recursos contra l’aprovació de les 
presentes bases.  

 

 

ANNEX I: TEMARI 

1. La Constitució Espanyola de 1978. Principis generals. Dret i deures fonamentals. 

2. El municipi. Concepte i elements. El terme municipal. La població.  

3. L’organització municipal. Òrgans de govern. L'Alcalde. Els regidors. El Ple de 
l’Ajuntament. La Junta de Govern. Els tinents d'alcalde. 

4. Coneixement del municipi, entorn, límits, urbanitzacions, camins municipals, 
espais verds i jardins. Localització i característiques principals del seu arbrat i 
enjardinament 

5.  Conceptes bàsics de seguretat i higiene i prevenció d'accidents. Els equips de 
protecció individuals. 

6. Coneixement de les espècies d’arbrat i plantes més utilitzades en jardineria 
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urbana. Identificació i principals característiques. 

7. La gestió dels residus. Funcionament de la Minideixalleria. Compostatge 

8. L’aigua. Rec de les plantes. El rec segons l’època de l’any i el tipus de plantes. 
Sistemes de rec en les zones verdes. 

9. Coneixements bàsics de treballs de manteniment d’obres. Elaboració de morter. 
Material per l’esquerdejat, arrebossat, mestrejat i remolinat de paraments.  

10. Coneixements bàsics de fusteria: manteniment de jocs infantils, tanques de 
fusta tractada, manteniment i conservació. 

11. Conceptes fonamentals de fontaneria i instalꞏlacions elèctriques  

12. Coneixements bàsics de pintura: materials, eines i preparació de superfícies. 

13. Identificació d’eines i materials de paleteria i construcció, pintura, electricitat i 
mecànica.  

14. Manteniment de maquinària. Pautes generals per a la conservació, neteja i 
manteniment de la maquinària un cop s’ha utilitzat. 

.  


