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BASES ESPECÍFIQUES DE LA CONVOCATÒRIA PER A LA PROVISIÓ, AMB 
CARÀCTER INTERÍ I EN RÈGIM DE PERSONAL FUNCIONARI A TEMPS 
PARCIAL, DEL LLOC DE TREBALL D’ENGINYER/A DE L’ESQUIROL 
 

L’Ajuntament de l’Esquirol necessita proveir, mitjançant nomenament interí, un lloc de treball 

d’enginyer/a municipal – tècnic superior en enginyeria, Grup A, subgrup A1, vacant a la seva 

plantilla de personal funcionari. 

 

1.- Característiques del lloc 
 

Funcions bàsiques: 
a) Planificar, proposar, dirigir i/o executar, fer el seguiment i assessorar sobre els projectes, 

programes, actuacions, ordenances i contractes de serveis en l’àmbit de medi ambient i 

enginyeria. 

b) Informar i dur a terme inspeccions i controls de competència municipal en matèria de 
seguretat i medi ambient sobres les activitats, instal·lacions i establiments. 

c) Informar, proposar i dur a terme inspeccions i controls de competència municipal en matèria 
de seguretat i medi ambient sobre les obres i infraestructures de companyies de serveis. 

d) Informar, proposar, dirigir  i dur a terme inspeccions i controls, fer el seguiment i assessorar 
sobre les obres, equipaments i serveis de titularitat municipal, en l’àmbit del medi ambient i 

enginyeria. 

e) Gestionar i vetllar pel manteniment de les infraestructures i els serveis municipis en els 
àmbits de la seva competència professional. 

f) Redactar i fer el seguiment de projectes, memòries o estudis sobre l’enllumenat públic, les 
instal·lacions elèctriques, aigua, gas, clavegueram, climatització, calefacció i 

telecomunicacions. 

g) Dirigir i coordinar la gestió administrativa i tècnica dels diferents llocs de treball que 
integren l’àmbit. 

h) Supervisar i coordinar els treballs de les empreses adjudicatàries en l’elaboració de 
projectes d'obres municipals, en els àmbits de la seva competència professional. 

i) Atendre i assessorar al públic, personalment i telefònicament, resolent aquelles qüestions 

per les que estigui facultat/da. 

j) Assistir i participar en els actes públics, comissions, reunions o grups de treball als quals 

sigui designat/ada en la seva matèria competencial. 

k) Mantenir els contactes necessaris amb altres organismes, administracions, empreses, etc., 
així com amb altres departaments de la Corporació per tal de realitzar adequadament les 

tasques assignades. 

l) I, en general, totes aquelles de caràcter similar que li siguin atribuïdes dins de la seva 

categoria professional. 

 

- Jornada: parcial –21,33 %- (8 hores setmanals) 

- Grup: A1, Tècnic/a superior enginyer. 

- Complement de destinació: 26. 

- Complement específic: el que es dirà en la taula salarial del personal funcionari. 

- Sistema del procés selectiu per a interinatge: concurs-oposició. 

 

2.- Requisits 
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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 

ratificats per Espanya, es aplicable la lliure circulació de treballadors. 

També podran ser admesos/es el cònjuge, qualsevol que sigui la seva nacionalitat, tant dels 

ciutadans espanyols com dels nacionals dels altres estats membres de la Unió Europea, 

sempre que els cònjuges no estiguin separats de dret, així com els seus descendents i els del 

seu cònjuge, sempre que no estiguin separats de dret, siguin menors de vint-i-un anys o 

majors d'aquesta edat dependents. 

Els/les nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea hauran d'acreditar la seva 

nacionalitat. 

Els/les nacionals d'altres Estats membres de la Unió Europea hauran de demostrar 

coneixements suficients de castellà i català, podent-se exigir la superació de proves amb 

aquesta finalitat. 

b) Haver complert 16 anys i no excedir de l'edat màxima de jubilació forçosa. 
c) Possibilitat d’incorporació immediata. 
d) Estar en possessió del títol de llicenciat/ada en enginyeria o equivalent. 

Els/les aspirants d'Estats membres de la Unió Europea hauran 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/ada mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració 
publica, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per desenvolupar ocupacions o 

càrrecs públics per resolució judicial. En el cas de ser nacional d'un altre Estat, no trobar-se 

inhabilitat/ada o en situació equivalent ni haver estat sotmès/esa a sanció disciplinaria o 

equivalent que impedeixi, en el seu Estat, en els mateixos termes, l’accés a l’ocupació 

publica. 

f) Coneixement de la llengua catalana amb un nivell equiparable al coneixement del nivell C 
de la Junta Permanent de Català, o alguna de les titulacions equivalent d’acord amb el 

Decret 152/2001, de 29 de maig, i l’Ordre 228/2004, de 21 de juny, sobre títols, diplomes i 

certificats equivalents, de la Secretaria de Política lingüística. Així mateix serà d’aplicació 

el Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del coneixement del català i l’aranès 

en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball en les 

Administracions Públiques de Catalunya. 

 

3.- Presentació de sol·licituds 
 

Els/les interessats/des hauran de presentar sol·licitud en el termini compres entre l’endemà de la 

data d'aquesta convocatòria i fins a 20 dies naturals comptadors a partir de la publicació del 

corresponent anunci de convocatòria i d’aquestes bases al Butlletí Oficial de la Província de 

Barcelona 

 

La sol·licitud anirà acompanyada de la següent documentació: 

 

- Original o fotocopia compulsada del títol corresponent. 

- Original o fotocòpia compulsada del DNI. 

- Original o fotocòpia compulsada de la documentació acreditativa del coneixement de la 

llengua catalana. 

- "Currículum vitae" i documentació acreditativa dels aspectes valorables –en original o 

fotocòpies compulsades-, sense que l’òrgan seleccionador en pugui valorar d'altres que no 

siguin aportats en aquest moment. Els mèrits al·legats però no acreditats documentalment en el 
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moment de presentar la sol·licitud, no es tindran en compte a l'hora de fer la corresponent 

valoració. 

 

Tancada l’admissió de sol·licituds i en el termini màxim d'un mes, l’Alcalde dictarà resolució 

per la qual es declararà aprovada la llista d’admesos i exclosos. 

 

La llista esmentada s’exposarà al tauler d'anuncis/edictes de l’ajuntament, i es podrà consultar 

igualment al tauler d’anuncis de la pagina web municipal: www.lesquirol.cat. Es concedirà un 

termini de deu dies hàbils per a esmenes i possibles reclamacions. Les al·legacions presentades 

es resoldran en el termini dels 30 dies següents a comptar des de la data de presentar-les. 

Transcorregut aquest termini sense que s'hagi dictat resolució, les al·legacions s'entendran 

desestimades. 

 

4.- Òrgan seleccionador 
 

L’òrgan de selecció corresponent estarà integrat pels vocals que s'indiquen tot seguit: 

 

- President: Un funcionari d’administració local amb habilitació de caràcter estatal. 

- Dos/dues vocals tècnics/ques de especialitzats/es en les funcions pròpies del lloc de treball a 

proveir, empleats/des d’Administracions Públiques catalanes. 

- Un/a vocal titular i un/a de suplent a proposta de l’Escola d’Administració Pública de 

Catalunya. 

- Actuarà com a secretari/ària del tribunal un funcionari/ària de l’ajuntament, que actuarà sense 

veu ni vot. 

 

L’òrgan seleccionador no podrà constituir-se ni actuar sense l’assistència de la majoria absoluta 

dels seus membres, i podrà disposar la incorporació a les seves tasques d'assessors/es 

especialistes. La seva composició nominal es publicarà juntament amb l’anunci d’admesos i 

exclosos. 

 

L’abstenció i recusació dels membres de l’òrgan seleccionador s’haurà d'ajustar al que preveuen 

els articles 28 i 29 de la Llei de Regim Jurídic de les Administracions Publiques i de 

Procediment Administratiu Comú. 

 

5.- Procés selectiu 
 

El procés selectiu serà per la modalitat de concurs i constarà de les següents fases: 

 

1a. fase: exercici de coneixements de català. 

2a. fase: oposició - prova practica. 

3a. fase: valoració de mèrits. 

4a. fase: entrevista. 

 

5.1.- Exercici de coneixements de català 
 

Per tal de poder prendre part en aquesta convocatòria cal posseir els coneixements de nivell de 

suficiència de català (certificat C) de la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de 

Catalunya o dels reconeguts per aquesta com a equivalents. 
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Els/les aspirants hauran d'acreditar estar en possessió del certificat de coneixements de llengua 

catalana del nivell assenyalat. En el cas que els/les aspirants no estiguin en possessió del 

certificat acreditatiu corresponent, l’òrgan seleccionador avaluarà aquests coneixements 

mitjançant la superació d'una prova especifica de coneixements de llengua catalana. La 

qualificació d'aquest exercici serà d'apte o no apte, restant eliminats/des del procés aquells/es 

aspirants que siguin considerats/des no aptes. Per a la realització i correcció de la prova l’òrgan 

seleccionador comptarà amb l’assessorament d’un/a assessor/a del Consorci de Normalització 

Lingüística. 

 

5.2.- Oposició - Prova practica 
 

Consistirà en realitzar un exercici sobre qüestions practiques vinculades a les funcions descrites 

a l’apartat 1 de les presents bases. La durada màxima de la prova es de dues hores i la puntuació 

màxima a atorgar en aquesta fase serà de 10 punts. Aquest prova es eliminatòria i per superar-la 

cal obtenir una puntuació mínima de 5 punts. 

 

5.3.- Valoració de mèrits 
 

Consistirà en la valoració del currículum dels/de les aspirants, d'acord amb el següent barem i 

sempre sobre la documentació acreditativa aportada pels/per els/les aspirants dins el termini de 

presentació de sol·licituds: 

 

a) Experiència professional en el desenvolupament de funcions coincidents o anàlogues en el 

seu contingut professional i en el seu nivell tècnic a les del lloc a proveir, a raó de 0,15 

punts/any en el sector privat i de 0,50 punts/any en qualsevol Administració Publica, fins a un 

màxim de 5 punts. 

 

L’experiència professional en altres administracions o empreses del sector públic o privat s'ha 

d'acreditar mitjançant l’aportació de fotocopies dels nomenaments, contractes de treball o fulls 

de nomina acompanyats del certificat de vida laboral expedit per la Seguretat Social, i en el 

termini que preveu el punt 3 d'aquestes bases reguladores. 

 

L’experiència en el cas de l’exercici com a professional lliure s’haurà d’acreditar amb les 

certificacions de les entitats publiques i del col·legi d’arquitectes en relació als projectes visats 

amb indicació de la durada d’aquests. 

 

b) Altres titulacions acadèmiques o cursos de formació adients al lloc a proveir, fins a un 

màxima de 2 punts. 

 

c) Altres mèrits específics d'aquesta convocatòria adequats al lloc convocat, fins a 1 punt. En 

aquest apartat es valoraran aquells altres mèrits lliurement considerats per l’òrgan seleccionador. 

 

5.4.- Entrevista 
  

Si el tribunal ho considera adient per assegurar la objectivitat, la racionalitat del procés selectiu i 

el requeriments funcionals de la placa, podrà realitzar una entrevista personal no eliminatòria i 

que es fonamentarà en els aspectes curriculars dels aspirants, amb una puntuació màxima de 2 

punts. 

 

6.- Altres aspectes 
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Un cop finalitzat el procés selectiu, els resultats de les diferents proves convocades, com també 

de les entrevistes i valoracions de mèrits, es faran públics en el tauler d'anuncis/edictes 

corporatiu i, a mes, es podran consultar a l’adreça d'Internet www.lesquirol.cat. 

 

En el supòsit de consultes fetes per Internet, i per garantir el respecte i la confidencialitat de les 

dades dels/de les aspirants en el marc del dret fonamental a l’autodeterminació informativa, 

resultant de l'entrada en vigor de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de 

dades de caràcter personal, el numero corresponent al registre d'entrada de la sol·licitud 

presentada en qualsevol dels registres de la Corporació per participar en la convocatòria 

constituirà la referència per a cada aspirant, a l'efecte d'informar-se de les qualificacions i/o 

valoracions obtingudes. 

 

Per impugnar aquesta convocatòria, les bases reguladores d'aquest procés selectiu i les llistes 

definitives d'admesos/es i exclosos/es s'ha d'interposar recurs contenciós administratiu davant el 

Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia 

següent de la notificació o publicació en els diaris oficials. 

 

Alternativament i potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant l’Alcalde de 

l’Esquirol, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent de la publicació o notificació. 

 

Contra els actes de tràmit de l’òrgan seleccionador que decideixen directament o indirectament 

el fons de l'assumpte, que determinen la impossibilitat de continuar en el procés selectiu, que 

produeixen indefensió o perjudici irreparable als drets i interessos legítims, les persones 

interessades poden interposar recurs d’alçada davant l’Alcalde l’Esquirol, en el termini d'un mes 

a comptar de l’endemà de la publicació, exposició en el tauler d'anuncis o notificació individual. 

 

Contra els actes de tràmit de l’òrgan seleccionador no inclosos en el punt anterior, al llarg del 

procés selectiu, els/les aspirants poden formular totes les al·legacions que estimin pertinents 

perquè siguin preses en consideració en el moment de fer publica la puntuació final del procés 

selectiu. 

 

7.- Nomenament 
 

A la persona que obtingui la major puntuació se li efectuarà proposta de nomenament, que 

restarà sense efectes un cop transcorregut el període fixat per al nomenament interí o be en el 

cas que es produeixi alguna de les causes de cessament a que fa referència l'article 7 del Decret 

214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament del personal al servei de les entitats 

locals. 

 

8.- Incompatibilitats 
 

A la persona seleccionada en aquesta convocatòria, li serà d’aplicació la normativa vigent en 

matèria d'incompatibilitats, que figura a l'article 321 del Decret 214/1990 abans esmentat. 

 


