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Administració Local

2017-08917
Ajuntament de la Bisbal del Penedès

ANUNCI

Per acord de la Junta de la Govern Local en sessió ordinària celebrat el dia 19/10/2017 es va aprovar, entre altres, 
les bases de la convocatòria d’un procés selectiu d’oposició lliure de tècnic mig arxiu/biblioteca (personal laboral 
temporal modalitat d’interí/na) vacant a la plantilla del personal de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès essent la 
següent

BASES PER A LA CONVOCATÒRIA D’UN PROCÉS SELECTIU, MITJANÇANT OPOSICIÓ LLIURE, PER A LA 
COBERTURA D’UNA (1) PLAÇA DE TECNIC MIG/GRAU ARXIU/BIBLIOTECA A L’AJUNTAMENT DE LA BISBAL 
DEL PENEDÈS
 
PRIMERA.- OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA
L’objecte d’aquesta convocatòria és la selecció, pel sistema d’oposició lliure, per a la selecció d’una plaça de tècnic/
grau d’arxiu/biblioteca, en règim laboral temporal (interí/na) per a la cobertura de la plaça vacant de la plantilla. 
Les principals funcions d’aquesta plaça són:
Planifi cació, direcció coordinació avaluació i bon funcionament de la Biblioteca i Arxiu Municipal
Supervisió i assignació de tasques al personal que tingui assignat.
Funcions de catalogació,classifi cació i ordenació del fons documental de la Biblioteca i l’Arxiu Municipal.
Propostes de compra de llibres i altres publicacions.
Atenció e informació al públic, manteniment de l’ordre de les sales de lectura i consulta.
Responsabilitat del procés de préstecs, registres estadístics i de dades.
Programació d’activitats de suport al servei de Biblioteca com presentació de llibres conferències, etc...
Implementar els projectes que en el marc de la Xarxa de Biblioteques que portin a terme, així com aquelles altres 
tasques de caràcter similar.

SEGONA.- CONDICIONS DELS ASPIRANTS
Per prendre part en aquesta convocatòria, els aspirants han de complir els requisits següents:
a) Tenir nacionalitat espanyola o de qualsevol dels països membres de la Unió Europea o la dels estats als quals, en 
virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratifi cats per Espanya, és aplicable la lliure circulació 
de treballadors. Els nacionals d’altres estats membres de la Unió Europea han d’acreditar la seva nacionalitat.
b) Els nacionals d’altres estats membres de la Unió Europea han de demostrar coneixements sufi cients de castellà 
i català, i es pot exigir la superació de proves amb aquesta fi nalitat.
c) Haver complert 16 anys i no excedir de l’edat màxima de jubilació forçosa.
d) Estar en possessió de qualsevol títol de diplomat universitari similar o títol de grau corresponent. Els aspirants 
d’estats membres de la Unió Europea han d’estar en possessió d’algun dels títols reconeguts a Espanya de 
conformitat amb el que s’estableix a la normativa vigent en la matèria.
e) No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració pública, ni trobar-se 
sota cap mena d’inhabilitació per a ocupar llocs de treball o exercir càrrecs públics per resolució judicial. En el cas 
de ser nacional d’un altre estat, no trobar-se inhabilitat (en cap situació equivalent) ni haver estat sotmès a sanció 
disciplinària (o equivalent) que en el seu Estat impedeixi, en els mateixos termes, l’accés a l’ocupació pública.
f) No patir cap malaltia ni estar afectat per cap limitació física o psíquica que impedeixi l’aspirant desenvolupar per 
si mateix les funcions bàsiques corresponents al lloc de bibliotecari xarxa.
g) No haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexuals, segons 
allò que disposa la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, en la redacció donada per 
la Llei estatal 26/2015, de 8 de juliol, de protecció a la infància i l’adolescència.
Els ciutadans d’origen estranger o que tinguin una altra nacionalitat hauran, a més, d’aportar certifi cació negativa de 
condemnes penals expedida per les autoritats del seu país d’origen o d’on siguin nacionals respecte dels delictes 
esmentats, traduït i legalitzat d’acord amb els convenis internacionals existents.
En el cas que no es pugui aportar el citat certifi cat dins el termini establert, s’admetrà de manera provisional, una 
declaració responsable conforme l’aspirant no ha estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la 
llibertat i la indemnitat sexuals, en el benentès que la declaració responsable aportada no eximeix els aspirants 
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que superin el procés selectiu que aportin més tard el corresponent certifi cat negatiu emès pel “Registre Central de 
Delinqüents Sexuals” del Ministeri de Justícia.
h) Posseir el permís de conduir de vehicles de la classe B
Totes aquestes condicions s’han de complir el darrer dia del termini de presentació de les sol·licituds

TERCERA.- SOL·LICITUDS 
3.1. Les sol·licituds per prendre part en el procés de selecció s’han de presentar al Registre General d’aquest 
Ajuntament, dins el termini improrrogable de 20 dies naturals, a comptar a partir de l’endemà de la publicació de 
l’extracte de la convocatòria al DOGC.
3.2. Les bases i la convocatòria es publicaran íntegrament en el Butlletí Ofi cial de la Província de Tarragona 
(endavant BOPT) i, en extracte en el Diari Ofi cial de la Generalitat de Catalunya (endavant DOGC). Els restants 
i successius anuncis de cada convocatòria es faran públics únicament en el tauler d’anuncis de la Corporació i la 
pàgina web de l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès.
3.3. Les sol·licituds per prendre part en aquesta convocatòria s’han d’adreçar a l’Ajuntament de La Bisbal del 
Penedès i s’han de formalitzar en el model normalitzat que s’adjunta en aquestes bases i han d’estar signades per 
l’aspirant. 
3.4. Els/les aspirants han de manifestar en aquest document que reuneixen totes i cada una de les condicions 
exigides en la base Segona. 
3.5. Les sol·licituds han d’anar acompanyades de: 
-  Fotocòpia compulsada del DNI. 
-  Fotocòpia compulsada de la titulació exigida.
-  Fotocòpia compulsada del certifi cat de nivell de català de la Junta Permanent de Català o d’altre organisme que 

eximeixi de fer la prova, si s’escau
-  Presentació d’una Memòria sobre l’organització i funcionament de l’arxiu municipal i un altre Memòria sobre 

l’organització i funcionament d’una Biblioteca Municipal i de la seva dinamització dirigida al públic infantil, juvenil 
i adult 

3.6. És motiu d’exclusió la no presentació de la documentació següent:
- Instància degudament signada. 
-  Fotocòpia compulsada de la titulació exigida.
-  Fotocòpia del DNI. 
-  Presentació de les dues Memòries que són les següents: Una Memòria sobre l’organització i funcionament de 

l’arxiu municipal i un altre Memòria sobre l’organització i funcionament d’una Biblioteca Municipal i de la seva 
dinamització dirigida al públic infantil, juvenil i adult. 

3.7. Els impresos així com la informació complementària que sigui precisa es podrà sol·licitar al Registre de 
l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès, carrer Major numero 21, en horari d’atenció al públic. També es poden 
extreure els impresos i consultar les bases de la convocatòria a la pàgina web de l’Ajuntament 
3.8. Amb la formalització i presentació de la sol·licitud l’aspirant dóna 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. 
3.9. Els/les aspirants, en base a la Llei de Protecció de dades, en tots els tràmits del procés de selecció seran 
nomenats amb les 3 darreres xifres del DNI i la lletra de cada aspirant, així com el número de registre d’entrada a 
l’Ajuntament de la sol·licitud per participar en aquest procés.
 
QUARTA.- LLISTA D’ASPIRANTS 
4.1. Un cop fi nalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la presidència de la Corporació, o autoritat delegada, 
en el termini màxim d’un mes dictarà resolució aprovant les llistes d’aspirants admesos i exclosos provisional que 
es publicarà en el BOPT i en el tauler d’anuncis de la Corporació, sens perjudici de la seva publicitat a altres mitjans 
municipals (pàgina web de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès. En aquesta mateixa resolució s’inclourà la llista 
completa dels aspirants admesos i exclosos en la convocatòria, i els motius d’exclusió. Aquesta resolució, publicada 
al BOPT, indicarà el lloc on estan exposades al públic les llistes. 
4.2. Els aspirants disposaran d’un termini de 10 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la publicació de la 
resolució indicada en el BOPT per formular davant de l’òrgan que va dictar resolució les reclamacions que cregui 
oportunes, adreçades a esmenar els defectes que s’hagin pogut produir, o per adjuntar la documentació pels quals 
hagin estat exclosos. Se’ls adverteix que, en el cas que no esmenin dins d’aquest termini, el defecte a ells imputable, 
que hagi motivat la seva exclusió, es considera que desisteixen de la seva petició. 
4.3. Una vegada fi nalitzat el termini previst en l’apartat anterior, la Corporació aprovarà, mitjançant una resolució, la 
llista defi nitiva dels aspirants admesos i exclosos. Aquesta resolució determinarà el lloc, data i hora de la celebració 
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del primer exercici del procés selectiu, i donarà a conèixer els noms dels membres titulars i suplents de l’òrgan 
qualifi cador. En cas que no es presentés cap al·legació, esdevindrà defi nitiva la llista provisional d’admesos i 
exclosos. 
4.4. Als efectes d’admissió dels aspirants es tindran en compte les dades que aquests facin constar a la sol·licitud 
i serà responsabilitat seva la veracitat de les mateixes. La Corporació podrà requerir, als efectes escaients, 
l’acreditació dels aspectes necessaris quan cregui que hi ha inexactituds o falsedats en les quals hagin pogut 
incórrer els/les aspirants, els quals podran ser exclosos motivadament de la convocatòria en qualsevol moment si 
no compleixen els requisits.
 
CINQUENA.- ÒRGAN QUALIFICADOR 
L’òrgan qualifi cador es constituirà de la manera següent: 
President: Titular: Tècnic mitjà grup A subgrup A2 o superior
 Suplent. Tècnic mitjà grup A subgrup A2 o superior 
Vocals: 
 Titular: El/la tècnic/a Tècnic mitjà grup A subgrup A2 o superior
 Suplent: El/la tècnic/a Tècnic mitjà grup A subgrup A2 o superior
 Titular: El/la tècnic/a Tècnic mitjà grup A subgrup A2 o superior
 Suplent: El/la tècnic/a Tècnic mitjà grup A subgrup A2 o superior
 Titular: El/la tècnic/a representant de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.
 Suplent: El/la tècnic/a representant de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya 
Secretari: El Secretaria de la Corporació municipal
 Suplent: El que designi la Corporació municipal 
La designació de l’òrgan qualifi cador, en el seu cas, es farà pública al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, en la 
resolució pel qual s’aprova la llista d’admesos i exclosos i dia del començament dels proves corresponents.. L’òrgan 
qualifi cador pot disposar la incorporació a les seves tasques de tècnics i tècniques especialistes per a totes o 
algunes de les proves, els quals actuaran amb veu però sense vot per debatre, en les sessions del tribunal, les 
qüestions que se’ls sotmetin relatives a les matèries de la seva competència 
Als efectes previstos en el Reial Decret 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó del servei, l’òrgan 
qualifi cador es classifi ca en la categoria segona.

SISENA.- PROCÉS DE SELECCIÓ 
El dia, l’hora i el lloc d’inici de la primera prova es publicarà al tauler d’anuncis, sens perjudici de la seva publicitat 
a altres mitjans municipals i a la pàgina web de l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès juntament amb el llistat 
d’admesos i exclosos. La data, l’hora i el lloc de realització de la segona prova i següents seran determinats per 
l’òrgan qualifi cador i se’n donarà publicitat al tauler d’anuncis d’aquesta Corporació i a la pàgina web de l’ajuntament 
de La Bisbal del Penedès, juntament amb els resultats de la prova anterior. Amb aquesta publicació es considerarà 
realitzada l’oportuna notifi cació als interessats. L’ordre d’actuació dels i de les aspirants per a aquells exercicis que 
no puguin fer-se conjuntament serà per ordre del registre d’entrada de la seva sol·licitud. Per cadascuna de les 
proves es realitzarà una única crida. Els aspirants que no compareguin en el lloc, la data i l’hora assenyalats, fi ns hi 
tot per raons de força major, seran defi nitivament exclosos del procés selectiu. Si l’òrgan qualifi cador té coneixement 
que algun dels aspirants no reuneix íntegrament els requisits per participar en la convocatòria, en qualsevol moment 
del procés selectiu podrà proposar, amb audiència prèvia de l’interessat, la seva exclusió i, si escau, es posaran en 
coneixement de les autoritats pertinents les inexactituds o falsedats comprovades als efectes pertinents.
 
SETENA.- EXERCICIS DE LA FASE D’OPOSICIÓ
1r. exercici (de caràcter obligatori i eliminatori): Prova de català 
Consisteix en la realització d’exercicis de coneixements sintàctics i de comprensió de la llengua catalana corresponents 
al nivell de sufi ciència de català (C1). Queden exempts de realitzar aquesta prova els i les aspirants que acreditin 
documentalment, dins el termini de presentació de les sol·licituds, posseir el certifi cat de nivell de sufi ciència de 
català (C1) de la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura, o equivalent o superior. 
També queden exempts de realitzar la prova de català els següents: 1. Document que acrediti el coneixement 
de català dins de l’ensenyament obligatori. Aquest document és la certifi cació que s’ha cursat de manera ofi cial a 
Catalunya la matèria de llengua catalana d’ensenyament obligatori i s’ha obtingut el títol que correspon després de 
l’any 1992. Aquest certifi cat l’expedeix qualsevol Institut d’Educació Secundària públic en la forma que determina la 
Direcció General d’Ordenació i Innovació Educativa. 
2. Les persones candidates que hagin participat i obtingut plaça en processos anteriors de selecció de personal per 
accedir a la mateixa administració, en què hi hagués establerta una prova de català del mateix nivell o superior, o 
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que hagin superat la prova esmentada en altres processos de la mateixa oferta pública d’ocupació. Els/les aspirants 
que no obtinguin la qualifi cació d’apte/a queden exclosos/es del procés selectiu.
2n. exercici (de caràcter obligatori i eliminatori): 
Coneixement de la llengua castellana Consisteix en la realització d’exercicis de coneixements sintàctics i de 
comprensió de la llengua castellana, i, si escau, en la realització d’una entrevista que permeti valorar-ne els 
coneixements orals. Queden exempts de realitzar aquesta prova els i les aspirants amb nacionalitat espanyola, i 
tots aquells que acreditin, tot i no tenir la nacionalitat espanyola, estar en possessió dels coneixements de llengua 
castellana de nivell C2 o superior, amb l’acreditació de la següent documentació:
-  Certifi cat conforme ha cursat la primària, i/o la secundària, i/o el batxillerat a l’Estat espanyol. - Diploma d’espanyol 

nivell C2 o superior que estableix el Reial Decret 1137/2002, de 31 d’octubre, o equivalent, o certifi cació acadèmica 
que acrediti haver superat totes les proves dirigides a l’obtenció d’aquest.

-  Certifi cat d’aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les escoles ofi cials d’idiomes. L’exercici es qualifi carà 
com a apte/a o no apte/a, i caldrà la qualifi cació d’apte/a per superar la prova i passar a la següent.

3r Exercici. Presentació i defensa de dues Memòries
Consistirà en la presentació de dues Memòries-treballs (degudament paginats i signats, amb una extensió màxima 
de 25 pàgines de cadascuna) que continuació es detalla:
a) Memòria-Treball sobre l’organització i funcionament de l’arxiu municipal 
b) Memòria-Treball sobre l’organització i funcionament d’una biblioteca municipal i de la seva dinamització dirigida 

al públic infantil, juvenil i adult.
Depenent de la qualitat objectiva dels treballs i, un cop revisades i corregides les memòries, l’òrgan seleccionador 
es reserva la potestat de decidir de convocar els aspirants que consideri oportú perquè en facin la defensa oral 
davant el tribunal qualifi cador, en la data, l’hora i el lloc que es faran públics al tauler d’anunci de l’ajuntament de 
la Bisbal del Penedès i a la pagina web de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès. Els aspirants no convocats a la 
defensa seran considerats com a no aptes ja que l’òrgan de selecció entén que els treballs presentats no assoleixen 
els mínims requerits i quedaran, en conseqüència, exclosos del procés selectiu.
Així mateix, l’òrgan qualifi cador pot decidir dur a terme una entrevista personal sobre qüestions vinculades a les 
funcions de la plaça.
Aquesta fase es valorarà amb un total de 10 punts sobre el conjunt de les dues Memòries Treballs i l’aspirant ha 
d’obtenir un mínim de 5 punts.

VUITENA.- QUALIFICACIONS DELS I LES ASPIRANTS I PROPOSTA DE NOMENAMENT 
La qualifi cació fi nal de cada aspirant s’obté de la qualifi cació obtinguda a la fase d’oposició.
L’òrgan de selecció farà pública la puntuació fi nal del procés selectiu al tauler d’anuncis, sens perjudici de la seva 
publicitat a altres mitjans municipals pàgina web Ajuntament de la bisbal del Penedès un nombre d’aspirants superior 
al de les places convocades, més el de les vacants produïdes abans de la fi nalització del procés selectiu. 
Tots els exercicis són obligatoris i eliminatoris. 
Els aspirants proposats hauran de presentar a la Secretaria de la Corporació, en el termini màxim que s’estableixi, 
els documents acreditatius de les condicions exigides a la base segona. 
Si dins del termini establert, i tret dels casos de força major, els aspirants proposats no presenten la documentació 
o no reuneixen els requisits exigits, no podran ser nomenats i quedaran anul·lades totes les seves actuacions, sens 
perjudici de la responsabilitat en què puguin haver incorregut per falsedat.

NOVENA. BORSA DE REPOSICIÓ. 
Les persones aspirants que superin tot el procés selectiu, però degut al nombre de places limitades no siguin 
proposades per al seu nomenament, formaran part d’una borsa de reposició per rigorós ordre de puntuació. En tot 
cas, la borsa de reposició estarà formada per la totalitat dels aspirants que hagin superat el procés selectiu. Aquesta 
borsa de reposició restarà oberta fi ns a la convocatòria d’un nou procés selectiu.
 
DESENA. INCIDÈNCIES 
L’òrgan qualifi cador queda facultat per resoldre els dubtes que es presentin i per prendre els acords que calguin per 
garantir el funcionament correcte del procés selectiu.
 
ONZENA. RECURSOS
Contra les resolucions defi nitives i els actes de tràmit de l’alcalde, si aquests actes decideixen directament o 
indirectament els 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, d’acord amb l’article 
123 de la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques 
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potestativament, recurs de reposició en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o 
notifi cació, davant de l’Alcaldessa, o bé recurs contenciós administratiu d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1988, 
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 notifi cació, 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 defi nitives 
i els actes de tràmit del tribunal, si aquests últims decideixen directament o indirectament 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 notifi cació, recurs d’alçada davant de l’alcalde. Igualment els interessats poden interposar 
qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

L’alcaldessa-presidenta, Agnès Ferré Cañellas
La Bisbal del Penedès, 23 d’octubre de 2017
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