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Edicte

Identificació:

Títol: Bases específiques que regiran el procés selectiu per a la creació 
d'una borsa de treball de Tècnics Superiors d'Administració General 
(Grup A1), en règim de funcionaris interins de programa, per adscriure 
a programes de formació-ocupació per a joves 

Expedient: 2015/797   

El Consell Comarcal de la Selva, mitjançant acord de la Comissió Permanent del Ple, que va 
tenir lloc el dia 17 de novembre de 2015, convoca les bases específiques que regiran el 
procés selectiu per a la creació d'una borsa de treball de Tècnics Superiors d'Administració 
General (Grup A1), en règim de funcionaris interins de programa, per adscriure a programes 
de formació-ocupació per a joves.

Les bases de la convocatòria són les que figuren com annex a aquest anunci i es troben 
exposades en el tauler d’anuncis del Consell Comarcal de la Selva, podent-se consultar a la 
següent adreça d’internet: https://seu.selva.cat. A aquesta mateixa adreça d’internet hi ha 
disponible al instància per prendre part en aquest procés selectiu.

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà transcorreguts 15 dies naturals comptats a 
partir de l’endemà de la publicació de l’anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Santa Coloma de Farners, 19 de novembre de 2015

El president

Salvador Balliu Torroella

ANNEX I – BASES DEL PROCÉS SELECTIU

Expedient núm.: 2015/797   

BASES ESPECÍFIQUES QUE REGIRAN EL PROCÉS SELECTIU PER A LA CREACIÓ D'UNA 
BORSA DE TREBALL DE TÈCNICS SUPERIORS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL (GRUP A1), EN 
RÈGIM DE FUNCIONARIS INTERINS DE PROGRAMA, PER ADSCRIURE A PROGRAMES DE 
FORMACIÓ-OCUPACIÓ PER A JOVES, QUE PUGUIN SER DESENVOLUPATS PER EL 
CONSELL COMARCAL DE LA SELVA

Podeu consultar la autenticitat del document a:

https://seu.selva.cat/verificador
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BASE 1.- OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA

1.1. L’objecte d’aquestes bases és la selecció per a la creació d’una borsa de treball de 
personal amb categoria de tècnic superior d’administració general (Grup A1), en règim de 
funcionari interí de programa, per a cobrir temporalment vacants o per atendre necessitats 
urgents produïdes per l’atorgament de programes de formació-ocupació per a joves que 
puguin ser desenvolupats per el Consell Comarcal de la Selva, condicionant l’eficàcia dels 
nomenaments a la resolució d’atorgament de les subvencions relatives a cadascun dels 
programes que inclogui l’aportació econòmica per fer front als costos dels nomenaments 
referits.

1.2. Funcions principals dels llocs de treball que s’adscriuen a aquests programes:

 Donar suport i orientar al jove aturat per tal que identifiqui i desenvolupi els seus 
recursos i competències a través d’un itinerari personalitzat.

 Coordinar les accions formatives obligatòries (professionalitzadores), graduat en ESO i 
complementàries específiques del programa.

 Supervisió del sistema d’incentius mensuals aplicat als joves en funció de la seva 
participació i grau d’aprofitament.

 Promoció de la participació d’empreses en els programes, prospecció i recerca 
d’empreses que acompleixin els requisits demanats i que vulguin col·laborar.

 Assessorament i suport a la gestió de les empreses en matèria de documentació relativa 
a convenis, pràctiques no laborals en entorn productiu i contractació laboral.

 Tutorització i acompanyament a la inserció laboral dels joves contractats, coordinació 
amb els tutors d’empresa.

 Totes aquelles altres funcions relacionades amb el lloc de treball.

BASE 2.- MODALITAT DELS NOMENAMENTS

2.1. Els nomenaments que es realitzin derivats d’aquest procés selectiu tindran el caràcter 
de nomenaments de funcionari/ària interí/ina de programa, previst en l’article 10.1.c) de la 
Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.
La durada del/dels nomenament/s quedarà supeditada a la durada del programa en el qual 
s’adscrigui l’aspirant. 

BASE 3.- REQUISITS DE LES PERSONES ASPIRANTS 

3.1. Per tal de ser admeses en aquest procés selectiu, les persones aspirants han de reunir 
els requisits següents referits a la data de finalització del termini de presentació d’instàncies:

a) Tenir nacionalitat espanyola, ser nacional d’altres estats de la Unió Europea, o els seus 
cònjuges no separats de dret, i els seus descendents. Tenir la nacionalitat d’aquells estats 
que els sigui d’aplicació la lliure circulació de treballadors, o tenir residència legal a l’estat 
espanyol. Tot l’anterior, en les condicions de l’article 57 de la Llei 7/2007 de l’Estatut bàsic 
de l’empleat públic i normativa complementària. 

b) Tenir capacitat funcional per al desenvolupament de les tasques. 

Podeu consultar la autenticitat del document a:
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c) Tenir més de 16 anys i no estar en situació de jubilació.

d) Estar en possessió de títol universitari de Llicenciatura o equivalent o en condicions 
d'obtenir-la en la data en què finalitzi el termini de presentació d'instàncies. En el cas de 
títols equivalents o d’altres estats membres de la Unió Europea, les persones aspirants 
hauran d’acreditar documentalment l’equivalència o el reconeixement per l’estat espanyol. 

e) No haver estat separat/da mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les 
administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats 
autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial pare a treballs o càrrecs públics 
per resolució judicial, per a exercir funcions similars en les que s’hagi estat separat o 
inhabilitat. En el caso de ser nacional d’altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació 
equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu 
estat, en els mateixos termes, l’accés al treball públic. 

f) Acreditar coneixements de llengua catalana equivalents al nivell de suficiència de català 
(certificat C) de la Direcció General de Política Lingüística o equivalent d’acord amb el 
Decret 161/2002 i l’Ordre PRE/228/2004. Les persones aspirants que no acreditin 
documentalment dit nivell hauran de superar la corresponent prova. Els nacionals membres 
d’altres estats, hauran de demostrar coneixements suficients de castellà. 

g) No trobar-se afectades per cap causa d’incapacitat o d’incompatibilitat. 

h) Disposar de permís de conducció tipus B

BASE 4.- PUBLICITAT DE LA CONVOCATÒRIA

4.1. Les bases, una vegada aprovades i la convocatòria es publicaran íntegrament al taulell 
d’anuncis i a la seu electrònica del Consell Comarcal de la Selva (http://seu.selva.cat) així 
com al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

BASE 5.- PRESENTACIÓ D’INSTÀNCIES 

5.1. El model d’instància sol·licitant prendre part en el procés de selecció estarà disponible a 
la seu electrònica del Consell Comarcal de la Selva (http://seu.selva.cat). Les persones 
aspirants hauran de manifestar que reuneixen totes i cadascuna de les condicions exigides a 
les presents bases, referides sempre a la data de finalització del termini assenyalat per a la 
presentació d’instàncies.

5.2. Les instàncies es dirigiran al Sr. President del Consell Comarcal de la Selva i es 
presentaran al registre d’entrada d’aquest Consell Comarcal (Passeig Sant Salvador, 25 – 
17430 Santa Coloma de Farners), en horari d’atenció al públic (de 9h a 14h de dilluns a 
divendres).
Els aspirants que presentin la instància i documentació mitjançant correu administratiu, 
caldrà que ho comuniquin al Consell Comarcal de la Selva a través de correu electrònic a 
l’adreça personal@selva.cat coma màxim el mateix dia  de la finalització del termini de 
presentació d’instàncies, adjuntant el correu electrònic  la instancia segellada per 
l’administració o oficinade correus corresponent.

Podeu consultar la autenticitat del document a:

https://seu.selva.cat/verificador

0d0853b2893441e7a32097c26f7838dd001



Pàgina 4
Exp. núm:2015/797   

5.3. El termini de presentació d’instàncies finalitzarà transcorreguts 15 dies naturals 
comptats a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya.

La instància haurà d’anar acompanyada de:
 Curriculum vitae de l’aspirant
 Fotocòpia del DNI, o si s’escau, del passaport
 Fotocòpia de la titulació exigida a la convocatòria
 Fotocòpia del carnet de conduir tipus B
 Fotocòpia del certificat acreditatiu de coneixements de la llengua catalana (nivell C)
 Fotocòpia de la documentació acreditativa de la trajectòria professional de l’aspirant així 

com dels mèrits i circumstàncies que al·legui que hagin de ser valorats.
 Informe de vidal laboral emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social.
 Declaració responsable de no estar inhabilitat/da per sentència ferma per a l’exercici de 

la Funció Pública, ni haver estat serparat/da del servei de l’administració pública 
mitjançant expedient disciplinari. (Aquesta declaració està incorporada en la mateixa 
instància).

 Declaració responsable de no estar afectat/da per causes d’incompatibilitat o incapacitat, 
segons el que s’estableix a la normativa d’incompatibilitats del personal al servei de les 
administracions públiques. (Aquesta declaració està incorporada en la mateixa 
instància).

5.4. L’acreditació de l’experiència laboral s’haurà d’efectuar mitjançant la 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 podrà ser substituïda per certificació emesa 
pel Secretari de l’entitat. 

5.4.1 Per tal de valorar correctament els mèrits dels aspirants, cal que l’acreditació de 
l’experiència laboral faci referència expressa a les funcions desenvolupades per l’aspirant.
Per a l’acreditació i valoració dels cursos de formació, caldrà aportar títol o certificació en la 
qual consti l’assistència i/o l’aprofitament del curs i la seva durada expressada en hores 
lectives. 

5.5 Per la sola presentació de la instància, les persones aspirants queden assabentades i 
donen el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són 
necessàries per a la gestió del procés selectiu i per a la resta de la tramitació de l’expedient, 
d’acord amb la normativa vigent sobre protecció de dades de caràcter personal. Així mateix 
autoritzen al Consell Comarcal de la Selva a difondre les dades corresponents a nom i 
cognoms i el DNI a través de la Seu electrònica de la Corporació (https://seu.selva.cat) i als 
anuncis oficials que corresponguin.

BASE 6.- ADMISSIÓ DELS ASPIRANTS

6.1. Un cop finalitzat el termini de presentació d’instàncies i fetes les comprovacions 
oportunes, el gerent aprovarà la llista provisional d’admissió, i s’assenyalaran les causes 
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d’exclusió provisional. A la mateixa resolució, el gerent determinarà la composició del 
tribunal qualificador. Aquesta llista es publicarà a la Seu electrònica del Consell Comarcal de 
la Selva (https://seu.selva.cat).

6.2. Es concedirà un termini de cinc dies hàbils per a presentar esmenes i possibles 
reclamacions. Les al·legacions presentades seran resoltes en el termini màxim de deu dies 
hàbils des de la finalització del termini per presentar-les, transcorregut el qual sense que 
s'hagi dictat resolució, les al·legacions s'entendran desestimades. 

6.3. Si no es presenten esmenes, es considerarà elevada a definitiva la llista provisional 
d’admissió i exclusió i no caldrà tornar-la a publicar. 

BASE 7.- TRIBUNAL QUALIFICADOR

7.1. El tribunal qualificador tindrà una composició tècnica i  estarà format per tres membres, 
com a mínim, d’entre tres titulars i tres suplents. Tots ells seran experts en la matèria del 
nomenament o bé en matèria de Recursos Humans, i actuaran amb plena independècia i 
professionalitat i respectaran els principis d’especialitat, imparcialitat i professionalitat exigits 
per l’EBEP. La secretaria del tribunal recaurà en un dels seus membres, amb dret a veu i 
vot.

7.2. El tribunal qualificador comptarà amb la col·laboració de personal del servei de 
normalització lingüística per a la preparació i correcció de la prova de coneixements de la 
llengua catalana.

7.3.  El tribunal qualificador no es podrà constituir ni actuar sense l’assistència de més de la 
meitat dels seus membre, titulars o suplents, quedant facultat per resoldre qualsevol 
incident, dubte o discrepància que pugui produir-se durant el procés selectiu i interpretar les 
presents bases. Les seves decisions s’adoptaran per majoria simple, en cas d’empat el vot 
del president és de qualitat.

7.4. L’abstenció i recusació dels membres del tribunal s’ajustarà al que preveu la Llei 
30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu 
Comú.

BASE 8.- DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS
8.1. El procés de creació de la borsa es dividirà en les següents fases:

1. Prova de coneixement de la llengua catalana 

Els aspirants que no hagin acreditat el coneixement del nivell de català corresponent, hauran 
de desenvolupar una prova en els termes establerts a la legislació vigent en matèria de 
política lingüística. La prova serà eliminatòria i qualificada d’apte o no apte.

2. Exercici pràctic

Consistirà en la realització d’un exercici escrit a escollir entre dos supòsits pràctics, d’acord 
amb el temari annex a aquestes bases i en relació a les funcions especificades en la base 1.

Podeu consultar la autenticitat del document a:
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Aques exercici és de caràcter obligatori i eliminatori. L’objectiu és valorar el grau de 
coneixements i experiència professional en el desenvolupament de tasques pròpies del lloc 
de treball.
Aquest exercici es valorarà fins a un màxim de 10 punts. Superaran aquesta fase aquells 
aspirants que obtinguin una puntuació mínima de 5 punts, restant eliminats els demés.

3. Barem de mèrits

Només es valoraran els mèrits al·legats i acreditats documentalment pels aspirants.

a) Experiència professional: relacionada amb els llocs de treball a proveir i objecte de la 
constitució d’aquesta borsa i les funcions que es determinen a la base 1, fins a 7 punts 
segons el següent barem:

 Experiència com a responsable tècnic en programes de formació-ocupació adreçats a 
joves aturats en l’àmbit de l’Administració Pública. Puntuació: 0,5 punts per cada 6 
mesos treballats ininterrompudament amb un màxim de 2,5 punts.

 Experiència com a tècnic/a en orientació, inserció laboral i prospecció d’empreses en 
l’àmbit de l’Administració Pública. Puntuació:  0,5 punts per cada 6 mesos treballats 
ininterrompudament amb un màxim de 2,5 punts.

 Experiència en treballs i/o funcions de la mateixa naturalesa del lloc de treball a ocupar, 
realitzats en empreses o entitats privades. Puntuació: 0,25 punts per cada 6 mesos 
treballats ininterrompudament amb un màxim de 2 punts.

b) Formació: Per cursos de perfeccionament relacionats amb el lloc de treball a proveir i 
objecte de la constitució d’aquesta borsa i les funcions que es determinen a la base 1, fins a 
3 punts segons el següent barem:

 Cursos de més de 100 hores lectives, amb certificat d’aprofitament: 0,50 punts per curs 
amb un màxim d’1 punt.

 Cursos de 25 a 100 hores lectives, amb certificat d’aprofitament: 0,25 punts per curs 
ambun màxim de 0,50 punts.

 Cursos de menys de 25 hores lectives, amb certificat d’aprofitament: 0,10 punts per curs 
amb un màxim de 0,20 punts.

 Per una segona titulació del mateix nivell acadèmic al requerit en aquest procés, sempre 
que aquesta tingui relació amb el lloc de treball a proveir: 1 punt (màxim)

 Per màster o postgrau que tingui relació amb el lloc de treball a proveir i diferent al que 
es pugui presentar com a requisit d’accés: 0,50 punts (màxim)

BASE 9.- ENTREVISTA
A criteri del Tribunal es podrà incorporar la realització d’una entrevista a aquells aspirants 
que hagin superat , si s’escau, la prova de coneixements de lengua catalana i l’exercici 
pràctic, per l’avaluació de les seves característiques personals, capacitació, idoniïtat i la 
constatació del mèrits al·legats, analitzant la seva trajectòria professional en relació als 
continguts funcionals descrist a la base 1.

L’entrevista es valorarà fins a un màxim de 5 punts.

BASE 10.- QUALIFICACIÓ TOTAL

Podeu consultar la autenticitat del document a:

https://seu.selva.cat/verificador

0d0853b2893441e7a32097c26f7838dd001



Pàgina 7
Exp. núm:2015/797   

La qualificació de les persones aspirants no eliminades, serà la suma resultant de les 
puntuacions obtingudes en les fases del procés.

BASE 11.- CRITERIS PER A LA GESTIÓ DE LA BORSA
11.1 Classificació:
L’ordre de classificació provisional dels aspirants serà el resultat de la qualificació total, 
ordenat de major a menor. 

11.2 Vigència:
La durada d’aquesta borsa serà de dos anys des de l’endemà de la publicació de la seva 
constitució a la Seu electrònica del Consell Comarcal de la Selva. No obstant això, 
s’entendrà automàticament cancel·lada quan cap persona tingui disponibilitat per a acceptar 
una oferta, i no procedeixi la seva ampliació. La cancel·lació de la borsa es comunicarà per 
correu electrònic a totes les persones que la composin. El termini de durada de la borsa 
podrà prorrogar-se el temps necessari per a la convocatòria i formació de la nova que l’hagi 
de substituir.

11.3 Dades de contacte:
Les persones aspirants són les responsables de mantenir actualitzades les seves dades de 
contacte. A tal efecte podran comunicar la variació de les seves dades mitjançant 
presentació d’instància al Consell Comarcal de la Selva.

11.4 Crida:
La crida dels aspirants per comunicar una oferta es farà per rigorós ordre de puntuació de 
major a menor. El contacte serà telefònic, amb dos intents en hores diferents. Si a la segona 
trucada no s’ha pogut establir el contacte, s’enviarà un correu electrònic que s’haurà de 
contestar, com a màxim,  entre les 08:00h i les 14:00h de l’endemà del dia en què s’hagi 
enviat, en cas de no contestar a aquest correu en el termini assenyalat s’entendrà rebutjada 
l’oferta. La no localització per una vegada no comportarà canvis en la situació d’actiu de la 
persona aspirant. Si en una segona ocasió no fos possible contactar amb aquesta persona, 
passarà automàticament a la situació d’inactiu.

11.5 Nomenament:
Quan existeixi la necessitat de nomenar una persona, aquesta haurà d’estar en disposició 
de prendre possessió i incorporar-se a les seves funcions el dia que se’l convoqui per fer-ho. 
Per tant, tot i que es respectarà l’ordre de puntuació de major a menor dels aspirants per al 
seu nomenament, el factor disponibilitat operarà sempre com a primer criteri selectiu quan 
les persones amb més puntuació no es puguin incorporar amb la immediatesa requerida.

Un cop efectuat el nomenament, la persona nomenada disposarà d’un termini de 5 dies per 
aportar la documentació original acreditativa de la titulació presentada per optar a la 
convocatòria  així com de la documentació original acreditativa del coneixement de la 
llengua catalana i dels certificats dels cursos valorats en la fase de mèrtis.
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El nomenament inclourà una clàusula establint un període de prova de sis mesos, dins del 
qual es podrà produir el cessament per causes motivades d’inadequació a les exigències 
professionals del programa d’actuació al que s’adscrigui el nomenat/da.

11.6 Avaluació del personal interí
En finalitzar el nomenament interí, el Cap del Departament on s’adscrigui el/la nomenat/da, 
realitzarà informe de satisfacció i l’adreçarà a Recursos Humans. Si la persona nomenada 
obté un resultat de no satisfactori, s’obrirà un període d’audiència d’una setmana, després 
del qual es podrà acordar l’exclusió de la borsa. Si no s’acordés l’exclusió, l’aspirant passarà 
a ocupar l’últim lloc de la llista d’interitnatge.

11.7 Funcionament de la borsa
El funcionament de la borsa serà dinàmic i el número d’ordre dels aspirants s’anirà 
actualitzant d’acord amb els següents supòsits:

a) Si una persona rebutja una oferta, aquesta es proposarà a la següent persona en ordre 
de puntuació, i així succesivament. 

b) El rebuig d’una primera oferta no comportarà la pèrdua de la puntuació obtinguda, però la 
persona quedarà en situació d’inactiu i no se la tornarà a avisar. No obstant això, quan 
aquesta persona torni a tenir disponibilitat, podrà posar-se en contacte amb el gestor de la 
borsa per passar a situació d’actiu.

c) Si la persona que està en situació d’actiu a la borsa rebutja una segona oferta, perdrà la 
prioritat que li atorgava la puntuació i passarà a ocupar l’últim lloc de la llista.

11.8 Ampliació de la borsa
En el cas que no hagi finalitzat el termini de duració de la borsa i les persones que hi restin 
siguin insuficients per cobrir la demanda de treball del Consell Comarcal de la Selva, podrà 
convocar-se un nou procés selectiu per ampliar el nombre de persones inscrites a la borsa, 
Aquest procés haurà de mantenir els criteris d’admissió d’aspirants, així com la prova i  
puntuació de mèrits de la convocatòria originària de la borsa.

ANNEX
TEMARI
1. Context socioeconòmic i realitat sociolaboral a la comarca de la Selva. 
2. Recursos facilitadors de la inserció laboral a la comarca de la Selva. 
3. Inserció laboral per competències: disseny i itineraris 
4. Metodologies de treball en joves i adquisició de competències transversals i 
professionalitzadores.
5. Programació, disseny i avaluació de continguts formatius en el marc de programes de 
formació-ocupació.
6. La prospecció d’empreses com a eina d’inserció laboral.
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