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BASES REGULADORES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER PROVEIR TEMPORALMENT 
DOS LLOCS DE TREBALL DE TAQUILLER/A COM A PERSONAL LABORAL TEMPORAL
PER ACUMULACIÓ DE TASQUES DE L’AJUNTAMENT DE MANLLEU MITJANÇANT 
CONCURS-OPOSICIÓ

1.- OBJECTE:

1.1 L’objecte d’aquesta convocatòria és dur a terme la selecció per cobrir temporalment dos 
llocs de treball de taquiller/a durant el període estival, amb un règim de personal laboral 
temporal per acumulació de tasques de l’Ajuntament de Manlleu.

1.2 Les funcions bàsiques del lloc de treball de taquiller/a, de l’Ajuntament de Manlleu, són:

 Col·laboració amb el director/a en la programació de les accions a executar en l'àmbit 
del servei de piscina.

 Control d’accés dels usuaris a les instal·lacions de la piscina municipal.
 Fer l’obertura i el tancament de caixa diària.
 Preparar informes i memoràndums sobre el funcionament de les activitats i propostes

de millora.
 Ajudar en l’anàlisi del control de l’aigua i dels diferents paràmetres, si s’escau.
 Ajudar puntualment en el servei del manteniment de les instal·lacions, si s’escau.
 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.

 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 LOPD.

 I, en general, altres de caràcter similar que li siguin atribuïdes.

1.3 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 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.

Assumpte

Realització de bases específiques - Bases específiques 
TEMPORALS - Procés de selecció temporal de dos 
taquillers/es per la temporada d'estiu. 

F_TABLON_PUBLICACION
F_TABLON_RETIRADA

F_RESOLUCION



1.4 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 i, especialment, la Llei 
orgànica de protecció de dades.

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 Graduat en Educació Secundària Obligatòria 
(ESO) o equivalent 

2.2 Llengua catalana: nivell intermedi de la llengua catalana.

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

2.4 No haver estat condemnat/ada per sentència ferma per algun delicte contra la 
llibertat i indemnitat sexual o tràfic d'éssers humans.

Als efectes d'acreditació d’aquest requisit, en el moment de la contractació o del 
nomenament, l’Àrea d’Organització, Persones i Administració Electrònica facilitarà una 
declaració jurada o promesa de no haver estat condemnat/da per sentència ferma 
per delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual ni per delictes de tràfic d'éssers 
humans. Aquesta declaració comportarà també l'autorització a l'Ajuntament per 
consultar d'ofici les dades corresponents en qualsevol  moment mentre duri la relació 
de servei o bé l'obligació d'adjuntar-hi la certificació negativa del registre central de 
delinqüents sexuals.

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. El procés tindrà dues 
fases: la primera de realització de les proves pràctiques i la segona de la valoració 
dels mèrits al·legats pels/per les aspirants. 

1a FASE: CONTINGUT DE LES PROVES PRÀCTIQUES

Primera prova: Desenvolupament d’un cas pràctic. De caràcter obligatori i 
eliminatori.

Consistirà en la resolució, en el termini màxim de 45 minuts, d’un o diversos supòsits pràctics 
que plantejarà el tribunal relacionat amb les comeses del lloc de treball.

Es valorarà la correcció del raonament, la solució proposada i la capacitat de redacció de 
l’aspirant.
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Aquest exercici es puntuarà de 0 a 20 punts, quedant eliminats automàticament els aspirants 
que no obtinguin la qualificació mínima de 10 punts.

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

Primer exercici: Llengua catalana. De caràcter obligatori i eliminatori.

Per tal d’acreditar els coneixements de llengua catalana que estableix la base 4.1.1.e de les 
bases generals, 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 intermedi
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" o "no apte".

Els/les aspirants que acreditin el nivell exigit, o un de superior, mitjançant la presentació d’un 
document emès per la Direcció General de Política Lingüística o per part d’un altre organisme 
equivalent quedaran exempts de la realització d’aquest exercici i la seva qualificació serà la 
d’”apte”.  

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/les 
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, 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 davant el tribunal 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”.

2a FASE: VALORACIÓ DE MÈRITS

a) Experiència professional: cada període de sis mesos complerts de servei 
acreditats  desenvolupant tasques equivalents o anàlogues a les del lloc de treball, a 
l’Administració pública o al sector privat, es valorarà a raó de 0’5 punts per semestre, 
fins a un màxim de 2 punts.  

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

-Per cursos, jornades o sessions de durada igual o inferior a 10 hores i superior a 5 
hores, per cadascun 0’10 punts.
-Per cursos de durada igual o inferior a 20 hores i superior 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.

Quant els certificats d’assistència acreditin alhora l’aprofitament en el curs realitzat –
sempre i quant el curs tingui una durada superior a 10 hores-, s’incrementarà 0’20 
punts la puntuació obtinguda per cada curs.

c) Altres títols acadèmics: per altres títol acadèmics, fins a un màxim de 1 punt, 
segons l’escala següent:

- Titulació de batxiller o tècnic o equivalent: 1 punts

d) Certificació ACTIC: per l’acreditació del certificat d’acreditació de competències en 
tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC), fins a un màxim de 1 punt, 
segons l’escala següent:

- Certificat de nivell bàsic ACTIC: 0’5 punts
- Certificat de nivell mitjà ACTIC: 1 punt

4. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: 

Les sol·licituds d’admissió en el procés selectiu –acompanyades dels requisits a acreditar-
es podran presentar al registre de l’Ajuntament de Manlleu durant els deu dies naturals 
següents a comptar des de la publicació del corresponent anunci de publicació de la 
convocatòria en el tauler electrònic municipal d’anuncis.

Les sol·licituds de la presentació de mèrits en el procés selectiu –acompanyades de la 
documentació justificativa dels mèrits a valorar acreditar- la podran presentar  les persones 
aspirants que hagin superat la fase d’oposició o de proves al registre de l’Ajuntament de 
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Manlleu durant els tres dies hàbils 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.

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: C2.

5. SISTEMES DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS:

Presencialment a:

AJUNTAMENT DE MANLLEU
Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC)
Plaça Fra Bernadí, 6, 1r pis
Tel. 93 850 66 66
Fax. 93 850 79 70
Horari: de dilluns a divendres laborables de 9 del matí a 2 del migdia. També 
els dimarts, dimecres i dijous de 4 a 6 de la tarda els mesos d’octubre a maig, 
excepte les setmanes de Nadal, Reis i Setmana Santa.

També es podrà presentar pels mitjans que estableix l’article 16 de la Llei 
39/2015. En el cas que s’opti per aquesta opció, dins del període establert de 
presentació de sol·licituds caldrà trametre un correu electrònic amb confirmació 
de rebuda a l’adreça següent (rrhh@manlleu.cat), amb la indicació de les dades 
de la persona que ha presentat la sol·licitud, la forma de presentació i la data, o 
bé caldrà trametre un fax al 93 850 79 70, i adjuntar còpia de la sol·licitud i de 
la documentació presentada. La no comunicació complementària per aquest 
mitjà comportarà l’exclusió de l’aspirant per raons organitzatives, ja que 
l’establiment de les persones admeses i excloses en un procés selectiu s’ha de 
poder tramitar amb agilitat, principi que es podria veure conculcat arran de la 
presentació per aquests mitjans establerts a la normativa de procediment 
administratiu que suposés la rebuda de les sol·licituds transcorregut 
sobradament el termini establert a aquests efectes.

Telemàticament a:

El web www.manlleu.cat , a l’apartat “l’Ajuntament a un CLIC”. Caldrà escollir 
el tràmit corresponent a “ofertes de treball municipal”, iniciar la tramitació, i 
emplenar el formulari web “SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ A PROCÉS SELECTIU I
LIQUIDACIÓ TAXA DRETS
D’EXAMEN 



Per fer tràmits telemàticament cal que disposeu d'un certificat digital. Podeu 
consultar els certificats digitals admesos en l'apartat "Preguntes més freqüents" 
del web municipal. Un cop dins del nostre web, www.manlleu.cat, a l’apartat 
“l’Ajuntament a un CLIC” escolliu el tràmit corresponent a “ofertes de treball 
municipal”, de Procés selectiu lloc de treball temporal - sol.licitud
inicieu la tramitació, a continuació empleneu el formulari web i tramiteu-lo.

6.- REALITZACIÓ DE LES PROVES:

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

7.- TRIBUNAL QUALIFICADOR: 

El Tribunal es constituirà de la forma següent:

Presidència:

Enric Mayo Rodriguez (titular)
M Carme Noguer Portero (suplent)

Vocalies:     

Betlem Pares Cuadras (titular)
Fina Vila Musachs (suplent)

Mònica Vera (titular), que actuarà com a secretària del Tribunal
Ester Solà Gardella (suplent)

Assessores tècniques sobre coneixements de català (amb veu i sense vot):

Assumpta Grabolosa i Sellabona (titular)
Alícia Andreu i Creus (suplent)

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

Acabada la qualificació del concurs el Tribunal publicarà la llista d’aspirants aprovats. Les 
persones aspirants que hagin obtingut les dues majors puntuacions, i per tant, superat el 
procés selectiu, seran les persones proposades pel Tribunal per ser contractades 
temporalment.

9.- PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS: 

La persona aspirant proposada haurà de presentar a l’Ajuntament, en el termini màxim de 
deu dies naturals, a partir de l’endemà de la data de comunicació, per qualsevol dels mitjans 
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admesos en la seva sol·licitud, de la necessitat d’incorporació per cobrir la vacant, sense 
requeriment previ, els documents acreditatius de les condicions que es detallen a 
continuació:

a) DNI
b) Certificat mèdic 
c) Declaració jurada de no haver estat separat mitjançant expedient disciplinari 

del servei de l’Administració pública, ni haver estat inhabilitat per condemna 
penal per exercir càrrecs públics

d) Declaració d’incompatibilitats
e) Declaració relativa als antecedents per delictes sexuals, si escau
f) Targeta de filiació a la Seguretat Social, si en disposa.
g) Número de compte corrent

L’aspirant que, dins del termini fixat, exceptuant els casos de força major, no presenti la 
documentació requerida o bé que, un cop examinada, es comprovi que no compleix algun 
dels requisits assenyalats en la base segona, no podrà ser contractat/ada i s’anul·laran les 
seves actuacions. En aquest cas, el Tribunal proposarà al següent o següents aspirants que 
hagin obtingut la major puntuació, per ordre estricte de puntuació.

11.- DURADA DE LA CONTRACTACIÓ: 

La contractació com a personal temporal per acumulació de tasques que se subscriurà amb 
les persones que superin aquest procés de selecció i hagin obtingut les dues millors 
qualificacions serà, desenvolupant provisionalment el lloc de treball de taquiller/a durant el 
període estival o qualsevol altra situació que comporti la finalització de la causa per la qual 
se l’ha nomenat/ada.

12.- PERÍODE DE PROVA:

La persona aspirant contractada temporalment tindrà un període de prova de 15 dies, durant 
els quals tindrà assignat un/a tutor/a. 

Durant aquest període el tutor o la tutora  n’emetrà l’informe, en el qual haurà de fer constar 
expressament si l’empleat públic ha superat o no el període o fase de prova, el qual es donarà 
a conèixer a la persona interessada, que hi podrà fer les al·legacions que consideri oportunes, 
en el termini màxim de 10 dies d’audiència que li atorgarà la corresponent resolució de 
l’Alcaldia o Regidoria delegada. Tota aquesta documentació s'inclourà en el seu expedient 
personal. 



Transcorregut aquest termini, en el cas que l’informe del tutor/a sigui de no superació d’aquest 
període o fase, l’Alcaldia o regidoria delegada ha de resoldre, de forma motivada, la qual cosa 
donarà lloc a  la desestimació del contracte laboral o a la revocació del nomenament com a 
funcionari interí i a la pèrdua de qualsevol dret que li pugui correspondre en virtut del procés 
selectiu.
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ANNEX I: PERFIL COMPETENCIAL

Competències identificades

ORIENTACIÓ AL CLIENT INTERN I EXTERN

HABILITATS INTERPERSONALS

ADAPTACIÓ/POLIVALÈNCIA

AUTOCONTROL / ASSERTIVITAT

CONEIXEMENT DE L'ORGANITZACIÓ

CONEIX. TERRITORI I REALITAT SOCIOECONÒMICA

CONEIX. MANT. I MANIPULACIÓ D'INSTRUMENTS, EINES I 
MAQUINÀRIA

INICIATIVA/AUTONOMIA

ORGANITZACIÓ DEL TREBALL

ORIENTACIÓ A LA QUALITAT/RESULTAT



ANNEX II: 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
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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)
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