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ANUNCI
La Junta de govern local de l’Ajuntament de la Roca del Vallès, el 15 de juny de
2020, va aprovar les bases del procés selectiu convocat per l’ocupació per promoció
interna d’una plaça d’oficial de primera de la brigada municipal. El text de les bases
es transcriu tot seguit:

BASES QUE REGEIXEN EL PROCÉS SELECTIU CONVOCAT PER A
L’OCUPACIÓ PER PROMOCIÓ INTERNA, D’UNA PLAÇA D’OFICIAL DE
PRIMERA A LA BRIGADA MUNICIPAL.
I.- BASES GENERALS.
PRIMERA.- Objecte
L'objecte de la present convocatòria és la selecció per ocupar una
plaça d’oficial de primera de la brigada municipal per promoció interna de la
brigada municipal, mitjançant el procediment selectiu de concurs oposició
Aquesta plaça consta com a vacant a la plantilla de l’any 2019 i té les següents
característiques:
CATEGORIA ESPECIALITAT
LABORAL
C2

Núm.
DE DENOMINACIÓ SISTEMA
VACANTS
SELECTIU

Activitat permanent i 1
dedicació completa

Oficial
de Promoció
manteniment
interna

La plaça és de laboral fix, sense perjudici de les peculiaritats que poden donarse segons el tipus de personal laboral que l’ocupi com a conseqüència
d’aquesta promoció interna, segons s’especifica en la base que tracta dels
requisits dels aspirants.
Aquesta plaça està dotada amb les retribucions corresponents a l’esmentat
grup i la resta que corresponguin conforme la legislació en vigor i els acords de
la Corporació.
La plaça permet l’ocupació d’un lloc de treball corresponent a oficial de primera,
amb jornada ordinària de 37,5 hores setmanals de dilluns a divendres.
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SEGONA.- Règim jurídic aplicable
La realització de les proves per seleccionar al candidat es regirà pel previst a
les presents bases i, en defecte d'això, s'estarà a l'establert al Reial Decret
Legislatiu 2/2015 de 23 d’octubre, text refós de la Llei de l’Estatut dels
Treballadors, al conveni col·lectiu dels treballadors de l’ajuntament de la Roca
del Vallès, al Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova
el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic; el Reial Decret
Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de les
disposicions legals vigents en matèria de Règim Local; el Decret Legislatiu
1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un Text únic dels
preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de
funció pública; Reial Decret 364/1995, de 10 de març, pel qual s'aprova el
Reglament General d'Ingrés del Personal al servei de l'Administració general de
l'Estat i de Provisió de Llocs de treball i Promoció Professional dels Funcionaris
Civils de l'Administració general de l'Estat; el Decret 123/1997, de 13 de maig,
pel qual s'aprova el Reglament general de provisió de llocs de treball i promoció
professional dels funcionaris de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i
la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
TERCERA.- Els requisits dels aspirants
Per ser admesos al procés de selecció, els aspirants han de complir amb els
següents requisits, tots ells referits a la data en què finalitzi el període de
presentació de sol·licituds:
a. Tenir la condició de personal laboral fix de l’ajuntament de la Roca del
Vallès.
També poden participar el personal laboral de l’ajuntament de la Roca del
Vallès que no tingui la condició de fix i que estigui prestant els seus serveis per
un termini igual o superior a tres anys, sense que la plaça que estigui ocupant
hagi sortit en una oferta pública d’ocupació o bé, cas que n’hagi sortit, no hagi
estat convocada, sempre i quan no estigui afectada a reserva per a un
treballador fix en la data en què finalitzi el període de presentació de
sol·licituds. Aquest personal ocuparà la plaça objecte d’aquesta convocatòria,
cas que guanyi el procés selectiu de promoció interna, amb caràcter temporal.
b. Tenir un mínim de dos anys d’antiguitat en una plaça del grup assimilat
de classificació professional AP (agrupacions professionals) peó de la
plantilla de personal laboral de l’ajuntament. També comptarà com
antiguitat el temps en què s’hagi efectuat tasques corresponents a
oficial de manteniment per encàrrec de la Corporació.
c. Posseir el títol de graduat en ESO, EGB, FP 1 o equivalent o qualsevol
altre de nivell superior. Si es tracta d’un títol obtingut a l’estranger, cal
disposar l’homologació corresponent del Ministeri d’Educació.
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d. No patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi el normal exercici de
la funció.
e. No estar inhabilitat per sentència ferma per a l’exercici de les funcions
públiques ni haver estat separat, per resolució disciplinària ferma, del
servei de qualsevol Administració pública.
f. Estar en servei actiu, serveis especials, serveis en Comunitats
Autònomes, serveis en altres administracions o qualsevol altre situació
administrativa amb reserva del lloc de treball.
g. Posseir el certificat A elemental (B1). de la Direcció General de Política
Lingüística, corresponent amb el nivell A elemental (B1)., o alguna de
les titulacions equivalents d'acord amb el Decret 152/2001, de 29 de
maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de català (modificat
pel Decret 3/2014, de 7 de gener de 2014) i l'Ordre VCP/491/2009, de
12 de novembre, pel qual es refonen i actualitzen els títols, diplomes i
certificats equivalents als certificats de coneixement de català de la
Direcció General de Política Lingüística (modificada parcialment per
l'Ordre VCP/233/2010, de 12 d'abril). En cas de no acreditar-lo hauran
de realitzar la prova corresponent. També estan exempts de realitzar
aquesta prova els aspirants que hagin superat una prova de
coneixements de llengua catalana, del mateix o superior nivell al que
s’hi esmenta, per accedir a l’ajuntament de la Roca del Vallès, o que
hagin superat l’esmentada prova en altres processos de la mateixa
oferta pública d’ocupació, sempre i quan aportin la documentació que
acrediti aquesta circumstància, segons l’article 5 b) del Decret
161/2002, d’11 de juny.
QUARTA.- Consentiment tractament dades personals.
Els aspirants donen el seu consentiment al tractament de les dades de 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, i
especialment, al Reglament 2016/679, del Parlament Europeu, relatiu a la
Protecció de Dades, i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció
de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals.
CINQUENA.- Presentació d’instàncies
1. Les persones interessades hauran de dirigir les seves instàncies al
registre general de l’Ajuntament, adreçades a l’Alcalde de l’Ajuntament,
fent-hi constar que reuneixen tots i cadascun dels requisits exigits en la
convocatòria. A aquests efectes acompanyaran a la seva instància:





El seu currículum vitae acadèmic i professional
Fotocòpia de la documentació justificativa dels mèrits al·legats per a la
seva baremació. S’ha d’aportar la vida laboral del candidat.
Fotocòpia del Document Nacional d’Identitat en vigor
Fotocòpia de la titulació requerida a efectes de la convocatòria. La
presentació, per part de la persona interessada d’un títol diferent al
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previst explícitament en la base corresponent, però que es consideri
equivalent, s’ha d’acompanyar de la corresponent justificació de
l’equivalència. Si es tracta d’un títol obtingut a l’estranger, cal que
estigui homologat per part de l’Administració General de l’Estat o
l’Administració autonòmica competent i, si és necessari, que se’n
presenti la corresponent traducció jurada.
Fotocòpia del certificat acreditatiu del nivell corresponent de
coneixement de català. En cas de no presentar-se l’acreditació
documental corresponent, caldrà realitzar l’exercici de coneixements de
la llengua catalana.

2. Les bases seran publicades en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona i la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya. Així mateix, també seran publicades al taulell d’anuncis i a la
pàgina
web
de
l’Ajuntament
de
la
Roca
del
Vallès
(http://www.laroca.cat)
3. La instància es presentarà en el termini improrrogable de vint dies
naturals comptadors a partir del següent a la publicació de la
convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
4. Només es tindran en compte aquells mèrits que comptin amb la
corresponent documentació justificativa, que en tot cas ha de ser
presentada dins del termini d'admissió d'instàncies. El Tribunal podrà
requerir als aspirants perquè aportin els originals de la documentació
presentada amb la finalitat de comprovar la seva veracitat.
5. En el cas que l'aspirant vulgui fer ús del dret de no presentar
documentació que ja es trobi en poder de l'Administració, haurà
d'indicar amb claredat a la instància de quin tipus de documents es
tracta, no haurà d’haver transcorregut més de cinc anys des que el
document va ser presentat i s’haurà d'indicar la data i òrgan en què es
va presentar. En el cas que no es compleixin els requisits assenyalats
en aquest paràgraf, l’ajuntament no restarà obligat a reconèixer i
executar aquest dret. En aquest cas, no seran valorats els mèrits que
s'al·leguin per aquesta via.
6. Les sol·licituds es podran presentar presencialment en l’Oficina
d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de la Roca del Vallès, situada a la
Casa Consistorial, carrer Catalunya número 24, dins de l’horari
d’atenció al públic, en model oficial i normalitzat, que es facilitarà
gratuïtament a les dependències municipals o a la pàgina
web http://www.laroca.cat, També poden presentar-se en qualsevol de
les altres formes previstes a l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,
del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
7. El fet de presentar la instància significa que els candidat accepten
aquestes bases i que reuneixen totes i cadascuna de les condicions
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exigides a la base tercera, referides sempre a al data d’acabament del
termini per a la presentació d’instàncies.
SISENA.- Llista d’admesos i exclosos
1. Acabat el termini de presentació d'instàncies, l’Alcalde de la Corporació,
o regidor en qui delegui, en el termini màxim d’un mes dictarà resolució
aprovant les llistes d’aspirants admesos i exclosos. La resolució serà
publicada al tauler d’edictes de l’ajuntament de la Roca del Vallès i a la
pàgina web municipal (http://www.laroca.cat) i determinarà el lloc, la
data i l’hora de començament dels exercicis, així com l’hora i el dia en
què es constituirà el tribunal.
2. L’esmentada resolució també concedirà un termini de deu dies hàbils
per a esmenes i possibles reclamacions. Les al·legacions presentades
han de ser resoltes en el termini màxim dels trenta dies següents a la
finalització del termini per a la presentació de les sol·licituds.
Transcorregut aquest termini sense que s’hagi dictat resolució, les
al·legacions s’entenen desestimades.
3. Els aspirants que no esmenin o rectifiquin dins d’aquest termini de deu
dies hàbils el defecte o error imputable que hagi motivat la seva exclusió
provisional, quedaran definitivament exclosos de la convocatòria.
4. Si no s'hi presenten reclamacions o es desestimen per silenci, les llistes
d'aspirants admesos i exclosos es consideraran elevades a definitives
sense necessitat de nova resolució i posterior publicació.
5. Les errades materials de fet i aritmètiques en les resolucions i anuncis
podran ser esmenades en qualsevol moment, d’ofici o a petició dels
interessats.
6. Un cop iniciades les proves selectives, es publicaran els successius
anuncis de celebració de la resta dels exercicis i les puntuacions
obtingudes pels aspirants en el tauler d’anuncis de la Corporació i a la
pàgina web de l’ajuntament.
SETENA.- Tribunal qualificador
1. El tribunal qualificador serà col·legiat i la seva composició s'haurà
d'ajustar als principis d'imparcialitat i professionalitat dels seus
membres.
2. El personal d'elecció o de designació política, els funcionaris interins i el
personal eventual no podran formar part del tribunal qualificador.
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3. Els membres del tribunal qualificador ho seran sempre a títol individual i
no es podrà ostentar aquesta pertinença en representació o per compte
d'altri.
4. El tribunal que s'ha de constituir per valorar el procés selectiu ha de
tenir la següent composició:


President: un funcionari de carrera o personal laboral fix de
l’Ajuntament, que ocupi una plaça del mateix grup o superior al de la
plaça objecte de la promoció interna.



Un vocal, funcionari del mateix grup, o superior, de la plaça objecte
d’aquesta convocatòria, de l’ajuntament de la Roca del Vallès o d’una
altra Administració Pública.



Un vocal representant
Catalunya.



Secretari: un funcionari de la Corporació, amb veu però sense vot.

de

l’Escola

d’Administració

Pública

de

5. El tribunal ha d’estar integrat, a més, pels membres suplents respectius
que han de ser designats conjuntament amb els titulars.
6. El tribunal no pot constituir-se ni actuar sense l’assistència de més de la
meitat dels seus membres, titulars o suplents, a més del president i
secretari o dels seus substituts.
7. Les decisions del tribunal s’adoptaran per majoria de vots dels membres
presents decidint, en cas d’empat, el vot de qualitat del president.
8. El tribunal queda facultat per resoldre els dubtes que poguessin sorgir
en l'aplicació de les bases.
9. El tribunal pot disposar la incorporació da les seves tasques d’assessors
especialistes. Aquests assessors es limitaran a l’exercici de les seves
especialitats tècniques, sobre la base que exclusivament amb l’òrgan de
selecció. En cap cas tindran vot en les decisions que adopti el tribunal.
10. Els membres del tribunal s’han d’abstenir i els aspirants poden recusarlos si concorre algun dels motius dels articles 23 i 24 de la Llei 40/2015,
d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
11. De cada sessió que faci el tribunal qualificador s'ha d'estendre l'acta
corresponent, signada pel secretari, que n'ha de donar fer, amb el
vistiplau del president, i per tots els membres.
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12. Als efectes previstos en el Reial Decret 462/2002, de 24 de maig, sobre
indemnitzacions per raó del servei, el tribunal qualificador es classifica
en la categoria tercera.
VUITENA.- Procés de selecció. Fase d’oposició.
1. La fase d’oposició serà prèvia a la fase de concurs. Els exercicis
d’aquesta fase són obligatoris i eliminatoris.
2. L’ordre d’actuació dels aspirants per a aquells exercicis que no puguin
fer-se conjuntament s’establirà per sorteig, que es realitzarà
prèviament.
3. Quan s’hagi d’efectuar alguna prova, es realitzarà una única crida. Els
aspirants que no compareguin en el lloc, la data i l’hora assenyalats, fins
i tot per raons de força major, seran definitivament exclosos del procés
selectiu.
4. Si el tribunal té coneixement que algun dels aspirants no reuneix
íntegrament els requisits per participar en la convocatòria, podrà
proposar, amb audiència de l’interessat, la seva exclusió en qualsevol
moment del procés selectiu, posant en coneixement de les autoritats
pertinents, si escau, les inexactituds o falsedats comprovades als
efectes pertinents
5. La fase d’oposició consistirà en la superació de les següents proves:
a. Primer exercici. Prova de català Consisteix en la realització d’exercicis
de coneixements sintàctics i de comprensió de la llengua catalana i, si
escau, en la realització d’una entrevista amb una persona experta que
permeti valorar-ne els coneixements orals.
i.
Queden exempts de realitzar aquesta prova els aspirants que acreditin
documentalment, dins el termini de presentació de les sol·licituds,
posseir el certificat de nivell A elemental (B1). de la Direcció General de
Política Lingüística, certificat de nivell A elemental (B1). de català o
alguna de les titulacions equivalents d'acord amb el Decret 152/2001, de
29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de català
(modificat pel Decret 3/2014, de 7 de gener de 2014) i l'Ordre
VCP/491/2009, de 12 de novembre, pel qual es refonen i actualitzen els
títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixement de
català de la Direcció General de Política Lingüística (modificada
parcialment per l'Ordre VCP/233/2010, de 12 d'abril) o de nivell
equivalent o superior.
ii.
També estan exempts de realitzar aquesta prova els aspirants
que hagin superat una prova de coneixements de llengua catalana, del
mateix o superior nivell al que s’hi esmenta, per accedir a l’ajuntament
de la Roca del Vallès, o que hagin superat l’esmentada prova en altres
processos de la mateixa oferta pública d’ocupació, sempre i quan
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aportin la documentació que acrediti aquesta circumstància, segons
l’article 5 b) del Decret 161/2002, d’11 de juny.
iii.
L’acreditació documental a l’efecte de l’exempció també es pot fer fins
abans de l’hora assenyalada per a l’inici de la prova de coneixements
de llengua catalana, aportant davant del tribunal l’original i una fotocòpia
de la documentació esmentada.
iv.
Per realitzar aquesta prova, el tribunal ha de comptar amb
l’assessorament de persones tècniques especialitzades en matèria
lingüística catalana.
b. Segon exercici. Puntuarà entre 0 i 30 punts i quedaran eliminats els
aspirants que no obtinguin un mínim de 15 punts. Consisteix en la
realització d’un cas pràctic relatiu a algun dels temes que proposarà el
tribunal en relació amb el temari que ve determinat a l’annex 1
d’aquestes bases, o en l’execució d’un treball pràctic vinculat a les
funcions pròpies de la plaça. En aquest sentit, s’entén que aquestes
proves són les més adients per les funcions pròpies de la plaça objecte
de promoció. La durada màxima en tots dos casos no pot ser superior a
2 hores. El tribunal decidirà, d’acord amb el contingut de l’annex 1 el
tema o àmbit relacionat amb el desenvolupament d’aquest exercici. Els
aspirants seran convocats amb una antelació mínima de 3 dies hàbils
per a la realització de la prova pràctica, cas que sigui l’opció triada.
NOVENA.- Procés de selecció. Fase de concurs.
1. Aquesta fase és aplicable als aspirants que hagin superat la fase
d’oposició.
2. El concurs no té caràcter eliminatori.
3. Únicament seran valorats aquells mèrits degudament acreditats fins a la
data de finalització del termini de presentació de sol·licituds de
participació. Un mateix mèrit no pot ser valorat per més d’un apartat o
subapartat. El tribunal no tindrà en compte els requisits i/o mèrits que no
hagin estat acreditats i tampoc es valorarà com a mèrit cap condició que
sigui requisit per poder concórrer en el procés.
4. La puntuació màxima d’aquesta fase de concurs no podrà superar, en
tot cas, els 12 punts.
5. La valoració dels mèrits es realitzarà per part dels membres del tribunal
de selecció d’acord amb els criteris següents:
a. Experiència:
a. Per prestar serveis efectius en administracions públiques mitjançant
nomenament, contracte laboral o contracte professional, amb tasques
similars a les de la plaça convocada, a raó de 0,12 punts per mes o
fracció, fins a un màxim de 4 punts.
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b. Experiència professional en el sector privat, amb funcions anàlogues a
les de la plaça convocada, a raó de 0,10 punts per mes fins a un màxim
de 2 punts.
c.
Als efectes de l’establert en els apartats anteriors, un mes equival a 30 dies, i
les fraccions inferiors a 30 dies es poden acumular per comptabilitzar nous
períodes de 30 dies. Si tot i així, finalment queden fraccions inferiors a 30,
aquestes no es tindran en compte.
Per tal d’acreditar correctament l’experiència laboral i als efectes de còmput del
temps treballat, caldrà obligatòriament que de la documentació presentada es
desprengui les dades següents: data de l’alta i de baixa o bé acreditació que
encara es treballa, tipus de tasques realitzada i categoria professional. Per tant,
es recomanable presentar un informe de vida laboral, expedit per la Tresoreria
General de la Seguretat Social juntament amb el contracte o presa de
possessió, excepte que aquesta informació obri en poder de l’Ajuntament. En
aquest cas, així s’ha d’expressar a la instància i s’ha de fer remissió a aquesta
documentació de forma expressa, indicant quin tipus de document és.
La manca d’acreditació correcta de l’experiència, comportarà que aquesta no
sigui valorada per part del tribunal.
Tanmateix, els serveis prestats en qualitat de personal de confiança no es
valoraran. Tampoc es valoraran les pràctiques realitzades en el marc de
convenis de cooperació educativa o anàlegs.
b. Formació professional:
a. Per cada curs de formació que tingui relació directa amb el lloc a
proveir, fins a un màxim de 3 punts segons l’escalat següent:
i.
De menys de 25 hores: 0,2 punts per curs
ii.
De 25 a 49 hores: 0,4 punts per curs
iii.
De 50 a 80 hores: 0,6 punts per curs
iv.
De 81 hores i més: 0,8 punts per curs
Els cursos, jornades i seminaris que s’al·leguen com a mèrits hauran de ser
acreditats mitjançant títols oficials o homologats, fent constar el centre emissor
dels mateixos així com la duració en hores.
En el supòsit que no quedi acreditada la duració d’hores del curs es valorarà
amb la puntuació de 0,05 punts.
c. Acreditacions d’altres titulacions:
Aquestes titulacions hauran de ser complementàries a les exigides per formar
part en el procés de selecció, relacionades amb la plaça convocada, d’acord
amb el paràmetres següents i fins a un màxim de 2 punts:
 Batxillerat: 0,5 punts
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Diplomat universitari o títol equivalent: 1 punt
Llicenciatura/grau: 2 punts.

d. Per coneixements generals de català superiors a l’exigit a la
convocatòria, fins a 0,5 punts.
e. Altres mèrits a considerar pel tribunal, llevat que siguin propis del lloc de
treball ,fins a un màxim de 0,5 punts.
6. Com a norma general, els mèrits insuficientment justificats no seran
valorats ni tampoc els que no s’hagin presentat juntament amb la
instància de sol·licitud per prendre part en les proves selectives.
7. En tots els exercici que es desenvolupin per escrit, el tribunal pot
acordar que em mateix aspirant els llegeixi. En aquest cas, el tribunal
pot sol·licitar al candidat tots aquells aclariments que consideri oportuns.
DESENA.- Llista d’aprovats i propostes de nomenaments
Establerta la puntuació final, el tribunal publicarà en el tauler d'anuncis de la
Corporació la relació d'aspirants per ordre de puntuació i elevarà aquesta
relació a l’Alcalde perquè formuli el nomenament a favor del candidat que hagi
obtingut una puntuació més gran.
De cara a la classificació dels candidats, si es produeix un empat, es donarà
preferència al candidat que hagi obtingut una puntuació més elevada en el
segon exercici de la fase d’oposició. Si persistís l’empat, es donarà preferència
al candidat que hagi obtingut una puntuació més elevada en la puntuació de
mèrits per l’experiència professional. Si persistís l’empat, es donarà preferència
al candidat que hagi obtingut una puntuació més elevada en l’apartat de mèrits
relatiu a la formació professional d’acreditació d’altres titulacions. Si persistís
l’empat, es donarà preferència al candidat que hagi obtingut una puntuació més
elevada en l’apartat de mèrits relatiu a altres titulacions. Si persistís l’empat, es
decidirà per sorteig.
ONZENA.- Presentació de documents
L’aspirant proposa ha de presentar a la secretaria de l’Ajuntament, en el termini
de vint dies naturals comptadors des de la publicació de la relació de la
puntuació dels aspirants en el tauler d’anuncis de la Corporació, i sense
requeriment previ, els documents acreditatius de les condicions de capacitat i
dels requisits exigits en la base tercera d’aquesta convocatòria.
Si els aspirants no presenten la documentació dins del termini indicat, llevat de
casos de força major, o no reuneixen els requisits exigits, no podran ser
contractats.
En aquest cas, la presidència de la Corporació formularà proposta a favor de
l’aspirant que hagués superar aquest procés de promoció interna, seguint
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l’ordre de la puntuació obtinguda i que tingués cabuda en el nombre de places
convocades a conseqüència de l’anul·lació esmentada.
Cas que la documentació ja obri en poder de l’Ajuntament, l’aspirant proposat
podrà indicar-ho així, per mitjà d’instància presentada dins del termini dels vint
dies naturals, indicant expressament el document que ja té l’Ajuntament per a
la seva comprovació.
DOTZENA.possessió.

Nomenament,

formalització

del

contracte

i

presa

de

L’Alcalde aprovarà, per resolució, la contractació de l’aspirant que hagi esta
proposat pel tribunal i hagi presentat la documentació relacionada en la base
anterior d’aquest procés de promoció interna, dins d’un termini d’un mes,
comptador des de la data de finalització del termini concedit per completar la
documentació o del que s’hagués habilitat per completar aquesta documentació
en el supòsit que l’aspirant proposat no pogué ser contractat.
En el cas que l’aspirant proposat que ha de ser contractat fos laboral fix, serà
contractat amb aquesta condició com oficial de manteniment. En el cas que fos
laboral temporal, serà contractat amb aquesta condició per ocupar aquesta
plaça.
El contracte s’haurà d’atorgar en el termini d’un mes, comptador des de
l’endemà de la notificació de la contractació. Qui no signi el contracte sense
causa justificada, perdrà tots els drets derivats del procés de selecció.
Es preveurà un període de prova de tres mesos, durant els quals l’aspirant
contractat exercirà la seva tasca normalment i amb dret a percebre el salari
íntegre que li correspongui.
Durant aquest període, el comandament sota la dependència immediata del
qual estarà l’aspirant contractat, vetllarà que n’assumeixi les funciones que li
han de correspondre.
Un cop acabat el període de prova, aquest comandament emetrà el seu
informe sobre la superació o no de l’aspirant contractat del període de prova. Si
l’aspirant no supera el període de prova, segons l’informe motivat del seu
comandament, l’aspirant perdrà tots els seus drets, amb extinció de la relació
laboral objecte d’aquest procés de promoció interna. Quedaran exempts
d’aquest període de prova el personal que acrediti haver treballat amb aquesta
Corporació, ocupant aquest lloc de treball, per un termini de temps igual o
superior a l’establert.
TRETZENA.- Incidències i règim de recursos.
L’òrgan de selecció és competent per resoldre els dubtes que es puguin
presentar i prendre els acords necessaris per al bon ordre i normal
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desenvolupament de les proves selectives, de conformitat amb aquestes bases
i amb les disposicions que siguin d’aplicació, sens perjudici de les funcions
pròpies que li correspon al tribunal.
Contra les resolucions que posin fi a la via administrativa, i els actes de tràmit
de l’Alcalde, cas que decideixin directament o indirectament sobre el fons de
l’assumpte, determinin la impossibilitat de continuar el procés selectiu o
produeixin indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els
interessats podran interposar potestativament recurs de reposició, d’acord amb
l’article 123 de la Llei 39/2015, 1 d’octubre, del Procediment administratiu comú
de les Administracions públiques, en el termini d’un mes a comptar a partir de
l’endemà de la seva publicació o notificació, davant del ‘Alcalde, o bé recurs
contenciós administratiu d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, Reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de
dos mesos a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació,
davant la sala Contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, d’acord amb el que preveu l’article 10 de la Llei esmentada.
Contra les resolucions i els actes de tràmit del tribunal, si decideixen
directament o indirectament sobre el fons de l’assumpte, determinen la
impossibilitat de continuar el procés selectiu o produeixen indefensió o perjudici
irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar, en el
termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o
notificació, recurs d’alçada davant l’Alcalde.
Contra els actes de tràmit del tribunal no inclosos en el punt anterior, els
aspirants poden formular les al·legacions que estimin pertinents perquè es
prengui en consideració en el moment de fer pública la puntuació final del
procés selectiu.
ANNEX
TEMARI GENERAL
1. La Constitució espanyola de 1978. Principis generals. Drets i
deures fonamentals dels espanyols.
2. L’Estatut d’Autonomia de Catalunya: estructura, títol preliminar,
drets i deures. Principis rectors.
3. L’acte administratiu: concepte, classes, elements i ineficàcia.
4. Fases del procediment administratiu general.
5. Organització municipal i atribucions. Les competències
municipals i el seu exercici.
6. El personal al servei de les entitats locals: classes de personal;
grup en què s’integra: formes de selecció. Adquisició i pèrdua de
la condició de funcionari.
7. Drets i deures de l’empleat públic. Codi de conducta dels
empleats públics regulat al Text refós de la Llei de l’Estatut bàsic
de l’empleat públic, Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30
d’octubre.
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TEMARI ESPECÍFIC
1. Es diferents àmbits d’actuació d’un oficial i un operari de manteniment
municipal a la via pública i a les dependències municipals.
2. Conceptes generals sobre pintura d’edificis, locals i via pública. Eines
per aplicar i treure pintures. Neteja i conservació. Errors i reparacions
més habituals.
3. Manteniment de maquinària. Pautes generals per a la conservació,
neteja i manteniment de la maquinària un cop s’ha utilitzat.
Formigoneres, gavetes, martell pneumàtic.
4. Conceptes bàsics sobre electricitat. Instal·lacions elèctriques. Transport
d’energia elèctrica. Conductors i aïllants. Canalitzacions. Eines i útils
emprats en treballs d’electricitat. Tipus d’avaries i les seves reparacions.
Instal·lacions d’enllumenat. Instal·lacions d’enllaç. Instal·lacions
interiors.
5. Execució de paviments. Paviments continus. Terratzo “in situ”.
Entarimats i parquets.
6. Instal·lacions, aspectes constructius. Obertures de regates i passos a
través de murs i forjats. Subjecció d’elements de suport. Sanejament.
Recollida d’aigües pluvials (canals, clavegueram, baixants, buneres,
pericons, etc.)
7. Escales i rampes. Solucions constructives d’escales. Pendents. Traçat.
Esglaonat.
8. Realització i replanteig de divisions interiors. Divisions prefabricades de
cartró-guix. Divisions lleugeres amb estructures d’alumini i aplacats de
fusta, vidre, melamina, etc. Divisions fetes amb projecció de guix sobre
suports de porexpan. Blocs de formigó cel·lular. Proteccions. Arestes.
Amadures amb malles de fibra de vidre, metàl·liques, etc. Plafons de
fusta. Plafons de PVC.
9. Interpretació i control d’esquerdes i fissures. Seguiment de testimonis
per comprovar possibles patologies d’elements estructurals. Patologies
més habituals en els edificis. Enderrocs: organització i precaucions.
10. Reparacions d’elements de construccions metàl·liques. Procediments a
seguir i mitjans necessaris.
11. Tècniques de pintar interiors i exteriors. Normes bàsiques. Aplicació de
pintures: dosificació, homogeneïtat, barreja de colors, aplicació a la
pistola, tècniques especials, etc.
12. Tractaments d’impermeabilització. Façanes i cobertes.
13. Maquinària en el treball de la fusta al taller. Eines i instruments auxiliars
en el treball de la fusta. Restauració d’elements de fusta: tractament de
reposició de peces, eliminació de vernís, etc.
14. La seguretat en el treball de la fusta al taller. Equipaments necessaris i
consideracions a tenir present en els treballs propis d’un oficial de
manteniment municipal.
15. Coneixement dels materials i eines utilitzades en els treballs elèctrics.
16. Coneixement dels materials i eines utilitzades en els treballs de
construcció.
17. Coneixement dels materials i eines utilitzades en els treballs de fusteria.
18. Coneixement dels materials i eines utilitzades en els treballs de pintura
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19. Senyalització dels treballs provisionals a la via pública. Proteccions
col·lectives.
20. Riscos existents en les obres a la via pública. Riscos de treballs en
alçada.
21. Elements de protecció individual i de protecció col·lectiva. Tipologia.
Aplicació.
22. Coneixements generals del municipi de la Roca del Vallès. Nuclis,
equipaments i característiques geogràfiques i històriques.
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