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BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA PROVISIÓ 
D’UNA PLAÇA D’ADMINISTRATIU/VA, DE L’ESCALA D’ADMINISTRACIÓ GENERAL, 
SUBESCALA ADMINISTRATIVA, MITJANÇANT EL SISTEMA DE CONCURS-
OPOSICIÓ, RESERVADA A PROMOCIÓ INTERNA

1.- OBJECTE:

1.1. L’objecte d’aquesta convocatòria és la selecció, pel procediment de concurs-oposició, 
d’una plaça de l’escala d’administració general, subescala administrativa, de la plantilla 
de funcionaris de l’Ajuntament de Manlleu.

1.2. Aquesta plaça pertany al grup de classificació C, subgrup C1, a què es refereix l’article 
76 del 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.

1.3. Les funcions que corresponen al personal funcionari de l’escala d’administració general, 
subescala administrativa, són les previstes a l’article 38.b) del Decret 214/1990, de 30 
de juliol.

1.4. La convocatòria d’aquesta plaça està vinculada a la provisió del lloc de treball de
Tècnic/a auxiliar de Prevenció de Riscos Laborals i Recursos Humans (codi 12.004 de la 
RLT), reservat a personal funcionari, de l’escala d’administració general subescala 
administrativa.

1.5. Les retribucions que corresponen al lloc de treball associat a la plaça convocada són les 
establertes per al lloc de treball de Tècnic/a auxiliar de Prevenció de Riscos Laborals i 
Recursos Humans, reservat a una plaça del grup de titulació C, subgrup C1, amb un 
complement de destí 14 i un complement específic d’11.153,24 €, el que representa un 
salari anual de 25.553,24 € per al 2018. 

1.6. Fins a la resolució d'aquesta convocatòria, no es pot amortitzar, transformar ni modificar 
substancialment la plaça convocada, si no és en compliment de les normes de 
procediment administratiu.

Assumpte

Bases específiques RECTIFICADES - Procés selectiu 
d'una plaça d'administratiu/iva, mitjançant concurs-
oposició, corresponent a l'OPO 2017 (Promoció interna 
RRHH)

F_TABLON_PUBLICACION
F_TABLON_RETIRADA

F_RESOLUCION



1.7. Les bases generals que regiran aquest procés selectiu seran les aprovades per la Junta 
de Govern Local en la sessió de 13 d’octubre de 2015, publicades íntegrament a la seu 
electrònica de l’Ajuntament de Manlleu a l’enllaç web: 
http://manlleu.cat/files/doc1028/bases-generals.pdf, en el tauler electrònic d’anuncis 
municipal de l’Ajuntament de Manlleu i en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
de 23 d’octubre de 2015, amb CVE número de registre 022015023257 i extracte al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya número 6994 de 10 de novembre de 2015; 
modificades en virtut d’acord de la Junta de Govern Local en la sessió de data 20 de 
febrer de 2018, publicada aquesta modificació al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, núm. 7615 de data 9 de maig de 2018, i en el Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona núm. 2018008073 de data 1 de març de 2018. 

1.8. Els/les 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.

2.- REQUISITS ESPECÍFICS DELS/DE LES ASPIRANTS:

A banda dels requisits generals detallats en les bases generals, les persones aspirants 
hauran de reunir els requisits específics següents:

2.1 Titulació: estar en possessió del títol de batxiller o tècnic o equivalent.

2.2 Tenir la condició de funcionari de carrera amb una antiguitat mínima de dos anys, per 
l’acreditació del termini dels quals es tindran en compte els serveis prestats com a 
funcionari/a de carrera o interí en una plaça de l’escala d’administració general, 
subescala auxiliar-administrativa. 

2.3 Estar en alguna de les situacions administratives següents: servei actiu, serveis 
especials o serveis en altres administracions.

2.4 Llengua catalana: nivell de suficiència (C1) de la llengua catalana.

2.5 Llengua castellana: els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran de 
posseir els coneixements de llengua castellana de nivell superior. 

3.- PROCÉS SELECTIU:

El procediment de selecció serà el de concurs oposició, d’acord amb el que estableix l’article 
61 del 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, així com l’article 66 del decret 214/1990, de 30 de 
juliol, pel que s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals. El procés 
tindrà dues fases: la fase d’oposició i la fase de concurs.

3.1 FASE D’OPOSICIÓ:

Primera prova. Coneixements generals i específics. De caràcter obligatori i 
eliminatori. Consta de dos exercicis de caràcter obligatori i eliminatori:

Primer exercici: Coneixements generals en matèria de dret constitucional i 
administratiu.
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Consistirà a contestar, per escrit, durant el període màxim de 90 minuts, un tema d’entre els 
dos escollits pel Tribunal a l’atzar d’entre els que detallen en el temari de coneixements 
generals de l’apartat 1 de l’Annex I d’aquesta convocatòria.

En aquest exercici es valorarà el nivell de formació general, el rigor de la resposta i la facilitat 
de redacció.

Aquest exercici es puntuarà de 0 a 20 punts, quedant eliminats automàticament els aspirants 
que no obtinguin la qualificació mínima de 10 punts.

L’aspirant que acrediti haver superat una prova amb un temari idèntic o similar al detallat a 
l’annex I, subapartat 1.1 d’aquest exercici en un procés selectiu de concurs oposició per 
accedir a una plaça de l’escala d’administració general, subescala auxiliar administrativa, 
amb el mateix nombre i característiques de temari, restarà exempt/a de realitzar aquesta 
part del temari. En aquest supòsit, l’elecció dels temes a desenvolupar serà dels que es 
detallen al subapartat 1.2. 

Segon exercici: Coneixements específics.

Consistirà a contestar, per escrit, durant el període màxim de 90 minuts, un tema d’entre els 
dos temes escollits a l’atzar entre els que es detallen en el temari de coneixements específics 
de l’apartat 2 de l’Annex I d’aquesta convocatòria. 

En aquest exercici es valorarà el nivell de formació general, el rigor de la resposta i la facilitat 
de redacció.

Aquest exercici es puntuarà de 0 a 10 punts, quedant eliminats automàticament els aspirants 
que no obtinguin la qualificació mínima de 5 punts.

L’aspirant que acrediti haver superat una prova amb un temari idèntic o similar al detallat al 
subapartat 2.1 d’aquest exercici en un procés selectiu de concurs oposició per accedir a una 
plaça de l’escala d’administració general, subescala auxiliar administrativa, amb el mateix 
nombre i característiques de temari, restarà exempt/a de realitzar aquesta part del temari. 
En aquest supòsit, l’elecció dels temes a desenvolupar serà dels que es detallen al 
subapartat 2.2.

Segona prova.- Desenvolupament d’un o diversos supòsits pràctics o redacció 
d’informes. De caràcter obligatori i eliminatori.

Consistirà en la resolució, en el termini màxim de 90 minuts, d’un o diversos supòsits pràctics 
que plantejarà el tribunal relacionat amb les comeses del lloc de treball i en base al temari 
establert a l’annex d’aquestes bases. 



Es valorarà la correcció del raonament, la solució proposada i la capacitat de redacció de 
l’aspirant.

Aquest exercici es puntuarà de 0 a 15 punts, quedant eliminats automàticament els aspirants 
que no obtinguin la qualificació mínima de 7’5 punts.

Tercera prova: Ofimàtica pràctica. De caràcter obligatori i eliminatori.

Comprendrà 2 parts de caràcter pràctic consistents en la reproducció d’un document i en 
l’aplicació de les funcionalitats dels programes Microsoft Word o LibreOffice Writer (a elecció 
de l’aspirant), per una banda, i, per l’altra, en el tractament dels programes Microsoft Excel o 
LibreOffice Calc (a elecció de l’aspirant), d’acord amb les instruccions facilitades pel Tribunal 
qualificador utilitzant el full de càlcul.

El temps per fer la prova serà de 45 minuts i en aquest exercici es valorarà la correcció 
ortogràfica i d’adequació i de presentació del document elaborat per l’aspirant respecte del 
lliurat pel Tribunal (en el cas de la prova de reproducció d’un document, ja que s’haurà de 
reproduir íntegrament la tipografia i detall del text facilitat pel Tribunal), i l’exactitud i 
correcte funcionament, amb les funcions i utilitats requerides, del full de càlcul. 

Pel que fa a la reproducció del document en el processador de textos, cada errada 
ortogràfica o de puntuació restarà 0’05 punts i cada mancança d’adequació en la presentació 
del text facilitat pel Tribunal restarà 0’125 punts. Cada línia de text o fracció que manqui per 
acabar respecte del text facilitat pel Tribunal restarà 1 punt.

Pel que fa a l’exactitud i correcte funcionament, amb les funcions i utilitats requerides, del 
full de càlcul, el Tribunal fixarà amb caràcter previ a la realització de la prova els criteris de 
correcció i la puntuació establerta per a cada aspecte de l’exercici.

La puntuació global de l’exercici s’obtindrà de la suma dels apartats següents:

- De 0 a 5 punts, l’exercici de Microsoft Word o LibreOffice Writer  (a elecció de l’aspirant).
- De 0 a 5 punts, l’exercici de Microsoft Excel o LibreOffice Calc (a elecció de l’aspirant).

La qualificació dels/de les aspirants en aquest exercici serà la “d’apte/a" si s’obté la 
qualificació mínima de 5 punts (amb un mínim de 2,5 punts en cada un dels dos apartats), o 
"no apte/a" si no s’obté la qualificació mínima de 5 punts abans esmentada.

Els/les aspirants que acreditin el nivell d’ACTIC o certificat equivalent de nivell bàsic fins a la 
data immediatament anterior a què es declarin definitivament admesos o exclosos els 
aspirants, o un de superior, mitjançant la certificació emesa per la Generalitat de Catalunya 
quedaran exempts de la realització d’aquest exercici i la seva qualificació serà la “d’apte/a”.

Quarta prova.- De coneixements de la llengua catalana i castellana. De caràcter 
obligatori i eliminatori.

Primer exercici. Llengua catalana. De caràcter obligatori i eliminatori.
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Per tal d’acreditar els coneixements de llengua catalana que estableix la base 4.1.1.e de les 
bases generals i 2.4 de les bases específiques, els/les aspirants hauran de realitzar exercicis 
gramaticals i de comprensió escrita i oral que acreditin el coneixement de la llengua 
catalana, adaptat al nivell de suficiència (nivell C1) de català, d’acord amb els criteris 
emprats per la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya i 
d’acord amb les necessitats de comprensió i expressió corresponents al lloc de treball.

La qualificació dels/de les aspirants en aquest exercici serà la “d’apte/a” o “no apte/a”. Les 
persones que no superin aquesta prova seran excloses de la convocatòria.

Els/les aspirants que acreditin documentalment el nivell exigit, o un de superior, mitjançant 
la presentació d’un document emès per la Direcció General de Política Lingüística de la 
Generalitat de Catalunya o per part d’un altre organisme equivalent fins a la data 
immediatament anterior a què es declarin definitivament admesos o exclosos, quedaran 
exempts de la realització d’aquest exercici i la seva qualificació serà la “d’apte/a”.

Per realitzar aquesta prova el Tribunal comptarà amb l’assessorament d’una persona tècnica 
especialitzada en normalització lingüística.

Segon exercici: Llengua castellana. De caràcter obligatori i eliminatori per a tots 
els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola.

Per tal d’acreditar els coneixements de llengua castellana que estableix la base 4.1.1.f de les 
bases generals i 2.5 de les bases específiques, els aspirants que no tinguin la nacionalitat 
espanyola hauran de realitzar un exercici, que consistirà en una redacció de 200 paraules en 
el termini màxim de 45 minuts, i a mantenir una conversa amb membres del tribunal durant 
el termini màxim de 15 minuts i, si s’escau, amb els assessors especialistes que aquest 
designi. Aquest exercici serà avaluat pel tribunal.

La qualificació d’aquest exercici serà “d’apte/a” o “no apte/a”.

Els/les aspirants que acreditin documentalment fins a la data immediatament anterior a què 
es declarin definitivament admesos o exclosos els aspirants que estan en possessió d’un 
certificat conforme han cursat la primària a l’Estat espanyol; del diploma d’espanyol que 
estableix el Reial decret 1137/2002, de 31 d’octubre, o certificació acadèmica que acrediti 
haver superat totes les proves dirigides a l’obtenció d’aquest, o del certificat d’aptitud en 
espanyol per a estrangers expedit per les escoles oficials d’idiomes, restaran exempts de 
realitzar aquest exercici i la seva qualificació serà “d’apte/a”.

Cinquena prova.- Avaluació de les competències professionals requerides per a 
l’òptim desenvolupament de les funcions pròpies del lloc de treball. De caràcter 
obligatori i no eliminatori.



Consistirà en la realització d’un test psicotècnic que compleixi els requisits de validesa i 
fiabilitat i hagi estat estandarditzat i tipificat en una àmplia mostra de població que permeti 
garantir la confiança en els resultats obtinguts, que es concretarà en un qüestionari de 
personalitat laboral adequat al perfil requerit per a l’exercici de les funcions d’aquest lloc de 
treball. Per a la realització d’aquesta prova el Tribunal comptarà amb l’assessorament de 
personal tècnic idoni.

Aquesta prova es complementarà amb una entrevista personal dels/de les aspirants, per tal 
d’integrar tots els elements explorats anteriorment i conèixer el nivell d’adequació de les 
habilitats i les aptituds dels/de les aspirants al perfil competencial establert per la corporació 
i que es detalla en l’Annex II d’aquestes bases selectives. L’entrevista es desenvoluparà 
mitjançant una anàlisi del currículum personal amb els candidats que hagin superat les 
proves anteriors. A les entrevistes hi ha de ser present el Tribunal juntament amb la persona 
que l’ha assessorat en la realització d’aquestes proves psicotècniques.

Per a portar a terme l’entrevista personal esmentada anteriorment, caldrà que els/les 
aspirants lliurin un currículum vitae al Tribunal qualificador en el moment d’iniciar-se 
l’entrevista.

Per establir l’ordre de crida de la realització d’aquesta prova, el Tribunal tindrà en compte els 
resultats obtinguts en les proves anteriors, cridant en primer lloc als aspirants que hagin 
obtingut una major puntuació.

El resultat d’aquesta prova serà valorat conjuntament amb l’entrevista personal i s’obtindrà 
una puntuació d’ entre 0 i 5 punts.

3.2. FASE DE CONCURS:

a) Experiència professional: cada període de tres mesos complerts de servei
acreditats desenvolupant tasques equivalents o anàlogues a l'Administració pública, 
es valorarà a raó de 0’25 punts per trimestre, fins a un màxim de 3 punts.

b) Formació: per la l’assistència a cursos relacionats amb les comeses assignades al 
lloc de treball, realitzats en els darrers 5 anys, fins a un màxim de 2 punts, segons 
l’escala següent:

- Per cursos de durada igual o inferior a 20 hores i superior o igual a 10 hores, per 
cadascun 0’20 punts.

- Per cursos de durada igual o inferior a 40 hores i superior a 20 hores, per 
cadascun 0’40 punts.

- Per cursos de durada igual o inferior a 75 hores i superior a 40 hores, per 
cadascun 0’60 punts.

- Per cursos de durada superior a 75 hores, per cadascun 0’80 punts.

Els certificats que no acreditin les hores de formació rebudes no es tindran en compte 
a efectes d’obtenció de punts en aquesta fase de concurs.

Quant els certificats d’assistència acreditin alhora l’aprofitament en el curs realitzat, 
s’incrementarà 0’20 punts la puntuació obtinguda per cada curs.
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c) Coneixement de la llengua catalana: en un nivell superior al nivell intermedi de 
català, d’acord amb les criteris emprats per la Direcció General de Política Lingüística 
de la Generalitat de Catalunya, segons el barem següent i fins a un màxim d’1 punt:

- Nivell superior (C2) de català o equivalent: 1 punt.

d) Certificació ACTIC: Es valora estar en possessió del certificat d’acreditació de 
competències en tecnologies de la informació i la comunicació de nivell mitjà establert 
pel Decret 89/2009, de 9 de juny, pel que es regula l’acreditació de competències en 
tecnologies de la informació i comunicació (ACTIC) i l’Ordre PRE/18/2016, de 8 de 
febrer per la qual es revisen i s’actualitzen els continguts de les competències digitals 
detallats en l’annex 2 de l’esmentat Decret i els certificats equivalents a aquest nivell, 
amb 2 punts. 

4. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: 

4.1. Les sol·licituds d’admissió en el procés selectiu s’hauran de presentar 
necessàriament d’acord amb el model oficial aprovat per l’Ajuntament “Sol·licitud de procés 
selectiu”, disponible a la seu electrònica de l’Ajuntament, a través de l’enllaç següent: 
https://tramits.manlleu.cat/siac/Procedimiento_ver_doc.aspx?f=admisio_proces_selectiu.pdf.

4.2. El termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies naturals comptadors a 
partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de l’Estat. Les bases i 
la convocatòria es publicaran íntegrament en el Butlletí oficial de la Província i en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya, i en extracte al Butlletí Oficial de l’Estat ,on constaran 
el número i la data d’aquestes publicacions en les que apareixen íntegrament publicades les 
bases de la convocatòria. Els restants i successius anuncis de cada convocatòria es faran 
públics únicament en el tauler d’anuncis de la corporació. 

4.3. Les sol·licituds només  es podran presentar de forma electrònica. S’haurà de fer a 
través de la seu electrònica “L’Ajuntament a un clic”, clicant directament a 
https://tramits.manlleu.cat/siac/Procedimientos.aspx#p14. Caldrà escollir el tràmit 
corresponent -“Procés selectiu – sol·licitud”- dins l’apartat “Selecció i gestió de personal”, 
iniciar la tramitació, emplenar el formulari web i efectuar el pagament de la taxa municipal 
prevista per aquest procés o bé assenyalar que es compleixen els requisits legals per a la 
seva exempció.

Per fer tràmits telemàticament cal disposar d'un certificat digital o d’un sistema d’identificació 
digital basat en dispositius mòbils (IdCat mòbil o Mobile Connect). Podeu consultar els 
sistemes d’identificació digitals admesos en l'apartat "Certificats digitals admesos" de la seu 
electrònica, “l’Ajuntament a un Clic” (https://tramits.manlleu.cat/siac/default.aspx)

4.4 Els aspirants no hauran d’aportar cap document ni títol amb la sol·licitud, ja que 
aquesta consisteix en una declaració responsable de l’aspirant en relació a la certesa de les 



dades recollides en aquesta, com també respecte al fet que compleix, en el moment de 
presentar la sol·licitud, amb les condicions exigides per a l’ingrés i les especialment 
assenyalades en la convocatòria, comprometent-se a provar les dades que consten en la 
sol·licitud quan li siguin requerides.

4.5 Pel que fa a l’acreditació dels nivells de coneixement d’ofimàtica i lingüístics que 
acreditin l’exempció de realitzar la prova ofimàtica i les proves lingüístiques establertes a la 
base tercera, els aspirants hauran d’aportar els documents que acreditin el compliment 
d’aquestes condicions en el moment de presentar la sol·licitud, juntament amb la sol·licitud 
electrònica. En el cas que no s’acrediti estar en disposició dels nivells de coneixement 
requerits, l’aspirant haurà de realitzar les proves previstes en aquestes bases.

4.6 La presentació de la sol·licitud requerirà el pagament previ de la taxa per drets 
d’examen, de forma que constitueix un requisit per a poder prendre part en el procés 
selectiu. D’acord amb el que preveu l’Ordenança fiscal de taxes per serveis generals de 
l’Ajuntament de Manlleu per inscriure’s a la convocatòria corresponent l’aspirant ha de 
satisfer la taxa corresponent per drets d’examen, la qual tindrà l’ import corresponent al grup 
que s’assimila el lloc de treball en qüestió: C1.

Pel que fa a la forma de pagament s’haurà de produir el pagament en el moment de realitzar 
el tràmit electrònic, abans de finalitzar el procés de sol·licitud, a través de la passarel·la de 
pagaments integrada en la seu electrònica.

D’acord amb el que estableix l’article 12 de la Llei 8/1989, de 13 d’abril, de taxes i preus 
públics, procedirà la devolució de les taxes que s’haguessin exigit quan no es realitzi el seu 
fet imposable per causes no imputables al subjecte passiu. Per tant, no procedirà la 
devolució del pagament de la taxa pels drets d’examen en els supòsits d’exclusió de les 
proves selectives per causa imputable a l’interessat. Per tant, el supòsit tradicional de 
desistiment o d’exclusió per no complir els requisits o no aportar els documents exigits en la 
convocatòria no donarà lloc a la devolució dels drets d’examen.

5.- PRESENTACIÓ DE MÈRITS:

Les sol·licituds de la presentació de mèrits en el procés selectiu –acompanyades de la 
documentació justificativa dels mèrits a valorar- la podran presentar les persones aspirants 
que hagin superat la fase d’oposició de forma electrònica durant dels deu dies naturals 
següents a comptar des de l’endemà de la publicació de la puntuació final de la fase 
d’oposició o proves al tauler electrònic municipal d’anuncis, mitjançant model normalitzat per 
l’Ajuntament disponible al següent enllaç web: 
https://tramits.manlleu.cat/siac/Procedimiento_ver_doc.aspx?f=presentacio_merits.pdf.

6.- REALITZACIÓ DE LES PROVES:

Les proves selectives es duran a terme en un termini màxim de sis mesos des de la data de 
publicació d’aquestes bases selectives.

7. DESIGNACIÓ DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR:

El Tribunal qualificador estarà integrat per cinc persones designades per la corporació i 
formades per un president i vocals amb la següent distribució:
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Presidència:

- Un/a funcionari/ària o personal indefinit fix de la corporació.

Vocalies:

- Un/a funcionari/ària o personal indefinit fix designat a proposta de l’Escola 
d’Administració Pública de Catalunya.

- Dos funcionaris/àries o personal indefinit fix de qualsevol Administració pública.
- Un/a funcionari/ària de la corporació, que actuarà com a secretari/a del Tribunal.

El Tribunal ha d’estar integrat, a més, pels membres suplents respectius que han de ser 
designats conjuntament amb els titulars.

La designació del Tribunal es farà pública juntament amb la resolució de l’Alcaldia que fixarà 
les persones admeses i excloses.

El Tribunal pot disposar la incorporació a les seves tasques de tècnics i tècniques especialistes 
per a totes o algunes proves, els quals actuaran amb veu però sense vot per debatre, en les 
sessions del Tribunal, les qüestions que se’ls sotmetin relatives a la seva competència.

El règim de constitució i funcionament del Tribunal s’ajustarà a les previsions efectuades per la 
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. 

8.- LLISTA D’APROVATS I PROPOSTA DE NOMENAMENT:

Acabada la qualificació del concurs, el Tribunal publicarà els resultats globals d’aspirants 
aprovats en el tauler electrònic d’anuncis de l’Ajuntament. L’aspirant que hagi obtingut les 
majors puntuacions i, per tant, superat el procés selectiu, serà la persona proposada pel 
Tribunal per ser nomenat/da funcionari/a de carrera. 

9.- RECURSOS:

Contra la convocatòria i aquestes bases, les persones interessades poden interposar,  
potestativament, recurs de reposició en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la 
seva publicació o notificació, davant l’Alcaldia, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 
39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, i l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de 
les administracions públiques de Catalunya, o bé directament recurs contenciós 
administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 
de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, davant el Jutjat contenciós 
administratiu de Barcelona, en els termes regulats en la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.



En el cas que es formuli recurs potestatiu de reposició, no es podrà interposar el recurs 
contenciós administratiu fins que sigui resolt expressament o es produeixi la desestimació 
presumpta del recurs interposat.

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del Tribunal qualificador, si aquests 
últims decideixen directament o indirectament el fons de l'assumpte, determinen la 
impossibilitat de continuar la convocatòria o produeixen indefensió o perjudici irreparable a 
drets i interessos legítims, les persones interessades poden interposar, en el termini d'un 
mes a comptar de l'endemà de la seva publicació o notificació, recurs d'alçada davant 
l’Alcaldia, d'acord amb l'article 121 de la Llei 39/2015, esmentada.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin 
convenient per a la defensa dels seus interessos.
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ANNEX I

PROGRAMA I TEMARIS

1. Prova de coneixements generals:  

 Subapartat 1.1:

Tema 1. La Constitució de 1978. Principis Generals. Els drets fonamentals i les llibertats 
públiques. Garanties constitucionals. 

Tema 2. L’organització territorial de l’Estat: L’Administració local. Ens que l’integren. La 
Llei de Bases de règim local. La regulació del règim local a Catalunya. 

Tema 3. L’Estatut d’Autonomia de Catalunya: concepte, contingut. Drets i deures de la 
ciutadania. Principis rectors. Garanties dels drets estatutaris. Competències de 
la Generalitat de Catalunya: tipologia.

Tema 3. Administració pública: concepte i principis. El ciutadà i la ciutadana com a 
titular de drets davant l’Administració. Drets lingüístics. Accés a arxius i 
registres. 

Tema 4. L’acte administratiu. Elements. Motivació i forma. Eficàcia de l’acte 
administratiu: notificació i publicació. El silenci administratiu i els actes 
presumptes. Invalidesa dels actes: nuls i anul·lables. 

Tema 5. La responsabilitat de les administracions públiques. Responsabilitat 
patrimonial. L’acció de responsabilitat. La responsabilitat de les autoritats i del 
personal al servei de les administracions públiques. 

Tema 6. La Llei 8/2006, de 5 de juliol, de conciliació de la vida personal, familiar i 
laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya. 

Tema 7. El model d’atenció ciutadana. Multicanalitat. El portal de serveis i tràmits 
electrònics de l’Ajuntament de Manlleu. 

Tema 8. Els contractes del sector públic: tipologia i característiques essencials. La 
contractació electrònica. L’òrgan de contractació a l’Ajuntament de Manlleu. 
Requisits per contractar amb el sector públic. 

Tema 9. Estructura i ordenació de l’ocupació pública. L’Estatut Bàsic de l’Empleat 
Públic. El personal al servei de les administracions públiques. Estructura de la 
funció pública de l’Ajuntament de Manlleu. Plantilla de Personal. La relació de 
llocs de treball. El Registre general de personal. 

Tema 10. Gestió de recursos humans. Gestió per competències. L’avaluació del 
compliment. 

 Subapartat 1.2.:

Tema 11. El procediment administratiu: concepte, principis generals i importància. El 
procediment administratiu comú regulat a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les Administracions Públiques.



Tema 12. La competència administrativa a la Llei 40/2015, d’1 d’octubre: concepte i 
alteracions. El principi de jerarquia. Delegació. Avocació. Encomana de gestió. 
Delegació de signatura. Suplència. L’abstenció i la recusació. 

Tema 13. La Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern: concepte i principis generals. Àmbit d’aplicació. 
Responsables de la seva aplicació. Obligacions de transparència i límits. 

Tema 14. El bon govern a la Llei 19/2014, de 29 de desembre. Les cartes de servei. 
Tema 15. La publicitat activa a la Llei 19/2014, de 29 de desembre. 
Tema 16. El dret d’accés a la informació pública a la Llei 19/2014, de 29 de desembre. 

Límits i accés parcial a la informació. 
Tema 17.- Els interessats a la Llei 39/2015, la capacitat d’obrar, la representació i el 

concepte d’interessat i la publicitat d’interessats. 
Tema 18.- La pràctica de les notificacions a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre: mitjans i 

terminis. La notificació electrònica: mitjans i requeriments. Publicació. 
Tema 19.- La protecció de dades de caràcter personal. El règim jurídic de la protecció de 

dades de caràcter personal. Regulació. Drets de la ciutadania en matèria de 
protecció de dades de caràcter personal. 

Tema 20.- El funcionament electrònic del sector públic a la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, 
del règim jurídic del sector públic. 

2. Prova de coneixements específics:

 Subapartat 2.1

Tema 1. L’accés a l’ocupació pública. L’oferta pública d’ocupació. La selecció de 
personal: sistemes de selecció, requisits de participació i procediment selectiu. 
La selecció de funcionaris interins. Mobilitat i sistemes de provisió de llocs de 
treball. 

Tema 2. El Codi de conducta, els principis ètics i els principis de conducta previstos a 
l’EBEP. 

Tema 3. El sistema espanyol de Seguretat Social. Les entitats gestores de la Seguretat 
Social a Catalunya. Règim general i règims especials. Afiliació i cotització al 
sistema de la Seguretat Social. Altes i baixes. Acció protectora: contingències 
obertes i prestacions. Assistència sanitària. Incapacitat temporal. Maternitat. 
Incapacitat permanent. Jubilació. 

Tema 4. El Sistema de Gestió per Competències a l’Ajuntament de Manlleu. 
L’elaboració d’un perfil competencial. El model integral de gestió de recursos 
humans per competències de l’Ajuntament de Manlleu. 

Tema 5. El nou model de la carrera professional de l’EBEP. El Pla de Desenvolupament 
i Carrera Professional de l’Ajuntament de Manlleu. 

Tema 6. Mesures d’igualtat d’oportunitat pe raó de gènere. El Pla d’Igualtat Home-dona 
de l’Ajuntament de Manlleu. 

Tema 7. Normativa laboral d’aplicació al personal laboral de l’Administració local. 
Convenis col·lectius. L’Acord de condicions de treball  de l’Ajuntament de 
Manlleu. Contracte de treball. 

Tema 8. La prevenció de riscos laborals (I): Seguretat i salut en el treball. Normativa 
reguladora de la prevenció de riscos laborals. Obligacions de l’Ajuntament de 
Manlleu en matèria de seguretat i salut en el treball. Actuacions a seguir 
davant un accident de treball amb i sense baixa mèdica. 

Tema 9. La prevenció de riscos laborals (II): Drets i obligacions dels treballadors. El 
servei de prevenció de riscos de l’Ajuntament de Manlleu. Paper dels delegats 
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de prevenció i del comitè de seguretat i salut laboral. Composició i 
funcionament del Comitè de Seguretat i Salut de l’Ajuntament de Manlleu. 

Tema 10. La comunicació: comunicació interpersonal i comunicació organitzacional. La 
comunicació interna: El Pla de comunicació interna de l’Ajuntament de 
Manlleu. 

 Subapartat 2.2

Tema 11.  El temps de treball dels funcionaris de l'Administració local. Jornada, descans 
setmanal i vacances. Llicencies i permisos del personal funcionari.

Tema 12. Situacions administratives del personal funcionari.
Tema 13. Pla de prevenció de riscos laborals, avaluació de riscos i planificació de l’acció 

preventiva. Avaluació de riscos: definició, contingut, procediments, revisió, 
documentació i metodologies. 

Tema 14. Formació i informació dels treballadors en matèria de prevenció de riscos 
laborals. La planificació de la formació. Mètodes i tècniques formatives. 

Tema 15. Accidents de treball, malalties relacionades amb el treball i malalties 
professionals. Normativa legal. Notificació, registre i classificació. Investigació 
d’accidents com a tècnica preventiva. Costos d’accidentabilitat.

Tema 16. Conceptes de salut i prevenció. Concepte i objectius de la medicina del treball. 
Patologies d’origen laboral. Vigilància de la salut. Promoció de la salut. 
Planificació de l’activitat preventiva. 

Tema 17. Vigilància de la salut. Concepte i objectius. Bases legals. Instruments de la 
vigilància de la salut. Exàmens mèdics dirigits al risc. Protocols de vigilància 
sanitària específica. Història metge-laboral. 

Tema 18. Altres especialitats preventives: seguretat en el treball, higiene industrial, 
ergonomia i psicologia aplicada. 

Tema 19. Responsabilitats i sancions en matèria de prevenció de riscos laborals: 
responsabilitats administratives, infraccions administratives, control de 
l’activitat preventiva. L’actuació de la Inspecció de Treball i Seguretat Social. 
Les responsabilitats penal i civil en matèria de prevenció de riscos laborals. 

Tema 20. Coordinació d’activitats empresarials en relació amb la prevenció de riscos 
laborals. Concurrència d’activitats i mitjans de coordinació. Normativa
d’aplicació. Obligacions per a l’Ajuntament. 



ANNEX II

CODI I DENOMINACIÓ DEL LLOC: 12.004 - TÈCNIC/A AUXILIAR DE PREVENCIÓ 
DE RISCOS LABORALS I RECURSOS HUMANS 

FUNCIONS BÀSIQUES DEL LLOC DE TREBALL:

1.- Realitzar les tasques de prevenció de riscos laborals de tot el personal municipal, amb el 
grau de responsabilitat, complexitat i intensitat corresponent a la formació i capacitació 
exigida.

- Gestiona i manté permanentment actualitzada tota la documentació administrativa 
relacionada amb el compliment de les obligacions derivades de la normativa en matèria 
de prevenció de riscos laborals (avaluacions de riscos de cada centre; plans 
d'emergència; pla de prevenció; fitxes individuals de lliurament d'equips de protecció 
individual; etc.).

- Fomenta l'interès i la cooperació de tot el personal -caps d'àrea, comandaments 
intermitjos i empleats en general- en l'acció preventiva i en l'adopció de les mesures de 
prevenció recollides en les avaluacions de riscos. 

- Col·labora en el seguiment i correcta resolució dels riscos generals i específics 
detectats en cada avaluació de riscos, comprovant i recollint el resultat de les visites 
efectuades per part del Servei de Prevenció aliè i dels delegats de prevenció municipals,  
porta a terme el registre de dades permanent i totes les altres funcions anàlogues que 
siguin necessàries per a una correcta planificació i execució de l'activitat preventiva.

- Promou, en particular, les actuacions preventives bàsiques (ordre, neteja, senyalització 
i manteniment general) i el lliurament dels equips de protecció individual necessaris per 
a cada lloc de treball i per a cada empleat i en porta a terme un seguiment i registre.

- Programa, gestiona i fa el seguiment de totes les activitats d'informació i formació 
bàsica als treballadors, com també de la vigilància de la salut inicial i periòdica per a 
cada empleat, d'acord amb el que estableix l'avaluació de riscos de cada centre i el Pla 
de prevenció vigent en cada moment.

- Vetlla pel compliment del programa de control i reducció de riscos laborals i efectua 
personalment les activitats de control de les condicions de treball que tingui assignades, 
comunicant als responsables dels serveis les condicions d'aptituds disminuïdes o 
alterades per part dels empleats que es trobin afectats per aquestes, d'acord amb les 
comunicacions efectuades pel Servei de Prevencio aliè o per la Mútua d'Accidents de 
Treball. 

- Col·labora amb el tècnic de Serveis Territorials responsable de vetllar pel compliment 
de les normes de seguretat per part de les empreses contractades quan, per la 
naturalesa de l'activitat, així es requereixi.

- Participa en la planificació de l'activitat preventiva i col·labora en les actuacions a 
desenvolupar en casos d'emergència i primers auxilis.



 1518

Plaça Fra Bernadí, 6 * 08560 Manlleu * Tel. (93) 850 66 66 * Fax (93) 850 79 70 * www.manlleu.cat * NIF: P0811100-G

Unitat / Àrea

Negociat selecció, formació i desenvolupament personal -
Àrea d'Organització, persones i administració electrònica
CCG  

Codi de verificació

²0J3L0T1Y5D4D6Y2P19FBf»
²0J3L0T1Y5D4D6Y2P19FBf»

0J3L0T1Y5D4D6Y2P19FB

Document

SFP12I0QP
Expedient

SFP/118/2017

- Manté els contactes necessaris amb altres organismes, administracions, empreses, etc. 
així com amb altres àrees de la Corporació per tal de realitzar adequadament les tasques 
assignades.

- Gestiona la secretaria del Comitè de Seguretat i Salut Laboral i tot el suport 
administratiu que se'n deriva; vetllant per proposar el debat i anàlisi en el sí d'aquest 
òrgan de totes les qüestions que periòdicament requereix que siguin tractades en 
compliment de la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals.

2.- Donar suport administratiu a l'àmbit de RRHH en els aspectes següents:

- Elabora i fa el seguiment dels calendaris laborals i horaris establerts, les absències, les 
vacances, els assumptes personals, així com d’altres permisos del personal de la 
Corporació.

- Participa en les reunions de negociació col·lectiva i de seguiment d'acords i pactes amb 
els representants legals dels treballadors, assumint la secretaria d'aquests òrgans i 
elaborant-ne les actes de reunions.

- Participa en la gestió i execució de les polítiques d'igualtat internes, i, especialment, de 
l'execució del Pla d'Igualtat de l'Ajuntament.

- Gestiona expedients administratius i elabora documents administratius en base a les 
plantilles prèviament existents i a les indicacions rebudes pel seu comandament.

- Manté una estructura i organització i vetlla per l'actualització de la informació i 
continguts del Canal -el portal de l'empleat- d'acord amb els documents i notícies 
facilitades.

- Actualitza les dades administratives de les fitxes de personal de cada empleat en el seu 
expedient personal.

3.Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament els equips 
relacionats amb la seva activitat, d'acord amb els procediments establerts i la normativa 
vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.

4.Complir amb les obligacions en matèria de protecció de dades de caràcter general que 
marca la corporació, d’acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades.

PERFIL COMPETENCIAL:
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ANNEX III: CURRICULUM VITAE

Europass

currículum vitae

Informació personal      

Adjunteu una fotografia. 

Cognom(s) / Nom(s
Cognom(s)  Nom(s)

Adreça(es) Número, adreça, codi postal, localitat, país

Telèfon(s) Mòbil: 

Fax(os)

Correu(s) electrònic(s)

Data de naixement

Nacionalitat(s)

Sexe

Treball desitjat /
camp professional

Experiència laboral

Dates Ressenyes separades de cada lloc de treball rellevant, començant per el més 
recent. 

Lloc o càrrec ocupats

Tasques i responsabilitats 
principals

Nom i adreça del empresari

Tipus d’empresa o sector

Educació / formació
rebuda

Dates Ressenyes separades de cada curs realitzat, començant per el més recent. 

Títol obtingut

Principals matèries o capacitats
professionals apreses

Nom i tipus de centre on ha 
impartit l’ensenyança



Nivell assolit en una classificació 
nacional o internacional

Pàgina 1 – Currículum vitae de
Cognom(s) Nom(s)

Capacitats i competències 
personals

Llengua(es) materna(es) Indiqueu la llengua materna (si té més d’una llengua materna, indiqueu 
cadascuna)

Altre(s) idioma(es)

Idioma

Idioma

(*) Nivell del Marc Europeu Comú de Referència (MECR)
Capacitats i competències

socials
Descriviu tals competències i indiqueu on les va obtenir. 

Capacitats i competències 
organitzatives

Descriviu tals competències i indiqueu on les va obtenir

Capacitats i competències 
tècniques

Descriviu tals competències i indiqueu on les va obtenir. 

Capacitats i competències 
informàtiques

Descriviu tals competències i indiqueu on les va obtenir

Capacitats i competències 
artístiques

Descriviu tals competències i indiqueu on les va obtenir 

Altres capacitats i competències Descriviu tals competències i indiqueu on les va obtenir. 

Permís(os)de conduir Descriviu tals competències i indiqueu on les va obtenir. 

Informació  addicional

Annexos

Pàgina 2 – Currículum vitae de
Cognom(s)  Nom(s)




