
 
 
 
 

 
 

 
 
Jordi Vendrell i Ros, com a secretari accidental del Consell Comarcal del Vallès Oriental, 
  
C E R T I F I C O : 
 
Que el Ple  del Consell Comarcal, de 21 d´abril de 2021, va prendre, entre d’altres, l’acord 
següent: 
  
 
RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 14 d’abril de 2021 el senyor Oscar Frias i Pérez, cap de l’àrea de Persones i Valors ha 

emès l’informe següent: 
 

“INFORME EN RELACIO AMB LES BASES I CONVOCATORIA D’UN PROCÉS DE SELECCIÓ PER 
URGÈNCIA PER CONTRACTAR UN LLOC DE TREBALL TEMPORAL MITJANÇANT CONCURS. 
 
RELACIÓ DE FETS:  
 

1. El 18 de febrer de 2021  el senyor Oscar Frias i Pérez, cap de l’àrea de Persones i Valors ha emès 
l’informe següent: 

“ 

1. L’article 55 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 estableix que tots els ciutadans tenen dret a l'accés 
a l'ocupació pública d'acord amb els principis constitucionals d'igualtat, mèrit i capacitat, i d'acord 
amb el que es preveu en el present Estatut i en la resta de l'ordenament jurídic.  

2. Així mateix, també estableix que les Administracions Públiques, entitats i organismes a què es 
refereix l'article 2 del present Estatut seleccionaran al seu personal funcionari i laboral mitjançant 
procediments en els quals es garanteixin els principis constitucionals abans expressats, així com 
entre d’altres, la publicitat de les convocatòries i de les seves bases.  

3. L’article 14.2.12 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós 
de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya estableix que correspon al Ple del Consell 
Comarcal aprovar, entre d’altres, les bases de les proves per a la selecció de personal i per als 
concursos de provisió de llocs de treball. 

4. L’article 54.1 e) Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal 
al servei de les entitats locals estableix que li correspon al Ple de la corporació aprovar les bases 
de les proves de selecció de personal i dels concursos per a la provisió dels llocs de treball. 
Així mateix, el punt 2 d’aquest article estableix que les competències són delegables, 
exceptuant, entre d’altres, la lletra e). 

5. En aquest primer trimestre de l’any 2021 des de l’àrea de Persones i Valors es duen a terme 
diferents processos selectius, uns relacionats amb les necessitats directes de les àrees i altres, 
amb la voluntat de constituir borses de personal que puguin garantir la continuïtat dels serveis 
en situacions no previstes.   

6. El Ple 2021/1 del Consell Comarcal, de 27 de gener de 2021, va prendre, entre d’altres, l’acord 
per la constitució d’una borsa de treball d’arquitectes tècnics/ques per tal de cobrir les 
necessitats de personal temporal o nomenaments d’interinitat. Aquesta borsa està pendent de 
convocatòria.  

7. L’àrea de Medi Ambient i Territori presta assistència tècnica a municipis de la comarca en 
matèries com l’enginyeria, arquitectura i arquitectura tècnica i assumeix el manteniment de les 
diferents seus del Consell Comarcal.  



 
 
 
 

 
 

8. La senyora Georgina Miralpeix Vilardell amb DNI ***5827** forma part de la plantilla del personal 
funcionari interí del Consell Comarcal ocupant la plaça d’arquitecta tècnica i assumint funcions 
de coordinació, oficina tècnica i manteniment. La senyora Georgina Miralpeix Vilardell es troba 
en situació passat 8 de febrer de 2021 i es preveu que inici una baixa per maternitat en dates 
properes al 20 de març. 

 
9. Resultat del nombre de persones que treballen a l’àrea i de les diferents situacions personals 

(incapacitat temporal, ajudes socials, permisos paternitat...) l’àrea de Medi Ambient i Territori 
pateix absències de més o menys durada però que tenen incidència en com es presten els 
serveis i encàrrecs interns i externs.   

10. Per garantir l’atenció de les obligacions i dels negocis jurídics, l’operativitat de l’oficina tècnica i 
garantir s’atén els assumptes relacionats amb el manteniment de la seu del Consell Comarcals 
es fa necessari substituir la senyora GMV durant el temps que es prolongui la situació de 
incapacitat temporal i la baixa per maternitat.  

11. La despesa estimada de la substitució considerant que la baixa de maternitat comenci al voltant 
del 23 de març de 2021 s’ha calculat tenint en compte la despesa associada als costos de la 
persona que ocupi la plaça provisionalment a partir del 6 d’abril i fins el 31 de juliol El resum 
correspon amb el detall següent:  

 
DESPESA ASOCIADA A LA CONTRACTACIÓ D’UNA PERSONA PER  LA 
SUBSTITUCIÓ D’UN/A ARQUITECTE/ ATÈNCIC/ A DEL 6 D’ABRIL AL 13 
D’AGOST   

16.133,52 € 

ESTALVI ARQUITECTA TÈCNICA EN SITUACIO DE BAIXA MATERNAL 11.974,53 € 

ESTALVI ARQUITECTE TÈCNICA PERMIS PATERNITAT 10.525,92 € 

COSTOS SUBSTITUCIÓ    -6.366,93 €  

 
12. La situació descrita en aquest informe correspon amb la que justifica la necessitat de disposar 

d’una borsa de personal per atendre situacions no previstes.  
13. Tenint en compte la necessitat de falta de recursos, arquitectes tècnics, de l’àrea de Medi 

Ambient i Territori i que el procés per la constitució de la borsa d’arquitectes tècnics no es preveu 
finalitzi a temps per resoldre aquesta necessitats es considera oportú la substitució del personal 
en el període d’incapacitat o baixa per maternitat. 

14. Des de l’Àrea de Persones i Valors s’ha valorat la possibilitat que les tasques que corresponen 
al lloc de treball objecte de selecció d’aquest procés de selecció puguin ser desenvolupades per 
personal adscrit a la mateixa àrea o mobilitat o transferència d’altres àrees, amb l’objectiu 
d’obtenir estalvis pressupostaris però no es possible ja que les persones que presten serveis 
amb funcions similar tenen les càrregues de treball al límit o es troben també en situació 
d’incapacitat laboral i/o permís de paternitat  

15. Es considera oportú flexibilitzar la tramitació habitual d’un expedient de selecció tenint en compte 
que el previst i aprovat pel Ple no garanteix l’atenció de la necessitat del moment actual.  

16. En aquest sentit cal organitzar un procés de selecció per atendre la urgència i al mateix temps 
garantir d es respectin els principis de mèrit, capacitat, igualtat i publicitat per cobrir una plaça 
d’arquitecte/a tècnic/a del grup de classificació A2, tècnic de gestió, de la plantilla del personal 
funcionari interí del Consell Comarcal del Vallès Oriental adscrita a l’àrea de Medi Ambient i 
Territori pel període de temps en que es prolongui la baixa per maternitat i permisos relacionats.  

17. Aquesta plaça li corresponen les retribucions brutes mensuals següents:  

Base        1.050,06 €  

Destí           432,32 €  

Específic        1.015,00 €  
18. Les funcions d’aquest lloc de treball són les següents:  

 
1) Planificar, proposar, dirigir i/o executar, fer el seguiment i assessorar sobre els 

projectes, programes, actuacions, ordenances, subvencions i contractes de serveis en 
l’àmbit de l’arquitectura als ajuntaments. 



 
 
 
 

 
 

2) Inclou la redacció de plecs de clàusules per contractes de l’Administració i d’informes 
previs a la contractació i de proposta de resolució. Redacció i d’ordenances municipals 
relatives a obres i col•laboració en la redacció d’altres, com per exemples les fiscals. 

3) Informar i dur a terme inspeccions i controls de competència municipal en matèria 
d’arquitectura sobre les obres, infraestructures, instal•lacions i establiments, tant de 
promoció privada, com municipals, com a instància de les companyies de serveis. Dur 
a terme gestions amb les companyies i gestionar i aprovar econòmicament.  

4) Informar, proposar, elaborar projectes i documents tècnics, dirigir dur a terme 
coordinacions de seguretat i salut, dur a terme inspeccions i controls. Redacció de plans 
promoguts per l’ajuntament, seguiment, redactar propostes de resolució, coordinar la 
seva tramitació amb altres administracions, assessorar i informar als ciutadans, al 
respecte.  

5) Atendre consultes presencials i escrites de ciutadans i de membres de l’equip de govern 
dels ajuntaments.  

6) Informar llicències d’obres majors i menors, fiscalitzar les comunicacions d’obres i 
primeres ocupacions, tramitar expedients de protecció de la legalitat urbanística i de 
gestió urbanística als ajuntaments. Redacció d’informes, propostes de resolució i 
exercici de l’activitat inspectora. 

7) Suport al personal dels ajuntaments. 
8) Tramitar les cèdules d’habitabilitat de segona ocupació que es registren d’entrada a 

l’oficina Local d’Habitatge que es registren d’entrada a l’oficina local d’habitatge del 
consell comarcal, incloent l’entrada de dades al programa específic, la redacció 
d’informes de requeriment de dades i de cartes de tramesa de documentació particulars 
i a altres administracions, la proposta de resolució de l’expedient i l’atenció de consultes 
relacionades.  

9) Tramitar els expedients de sol•licitud d’ajuts de rehabilitació d’habitatge que es registren 
d’entrada a l’Oficina Local d’Habitatge del Consell Comarcal, incloent l’entrada de 
dades al programa específic, la redacció d’informes de requeriment de dades i de cartes 
de tramesa de documentació a particulars i a altres administracions, la proposta de 
resolució de l’expedient, la inspecció dels immobles i l’atenció de consultes 
relacionades. 

10) Redactar els informes semestrals i anuals de l’activitat de l’Oficina Local d’Habitatge 
del Consell Comarcal del Vallès i de renovació de convent amb l’Agència de l’Habitatge 
de Catalunya. 

11) Revisar la documentació presentada al consell comarcal pels ajuntaments de la 
comarca referida al PUOSC (Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya), redactar 
informes de requeriment de dades, atendre les consultes relacionades i efectuar 
inspeccions de les obres. Redacció d’informes de despeses de manteniment i gestions 
amb altres àrees per sol•licitar la subvenció corresponent a la seva línia de 
manteniment.  

12) Revisar i proposar l’aprovació o denegació de les factures presentades pels proveïdors 
del consell comarcal.  

13) Fiscalitzar el servei de neteja de les seus del Consell i de l’Arxiu Comarcal, efectuant 
controls de qualitat i comprovant l’assistència dels treballadors externs i el compliment 
del contracte de l’empresa encarregada dels servei pel que fa a les tasques i 
freqüències amb què es realitzen i la presentació de la documentació requerida.  

14) Gestionar el manteniment de la seu del Consell Comarcal, dur a terme el control de la 
correcta prestació del servei de manteniment per part de l’empresa contractada, 
requerir-la quan es produeixin avaries o defectes a les seves instal•lacions per tal que 
procedeixi a la seva reparació i sol•licitar pressupostos quan es necessari.  

15) Efectuar estudis per dur a terme obres a la seu del Consell Comarcal i sol•licitar 
pressupostos a proveïdors. Control d’execució d’obres efectuades a l’edifici del consell, 
gestions amb les empreses que hi intervenen.  

16) Participació com a membre del tribunal en processos de selecció de personal del 
Consell Comarcal i com a membre de la mesa de contractació en els contractes de 
serveis efectuats. 



 
 
 
 

 
 

 
19. Els requisits per participar en aquesta convocatòria són disposar de grau en arquitectura tècnica 

o titulació equivalent, així com el nivell C de català.  
20. Per participar en el procés de selecció les persones internades han d’enviar el CV, certificat 

acreditatiu del nivell C de Català i document que acrediti la titulació de referencia.  
 

Per això , 
PROPOSO:  
 

1. Iniciar un procediment per urgència, respectant els principis de mèrit, capacitat, igualtat i 
publicitat,  per proveir una plaça d’arquitecte/a tècnic/a del grup de classificació A2, tècnic de 
gestió, de la plantilla del personal funcionari interí del Consell Comarcal del Vallès Oriental 
adscrita a l’àrea de Medi Ambient i Territori pel període de temps en que es prolongui la baixa 
per maternitat i permisos relacionats. . 

2. Aquesta plaça li corresponen les retribucions brutes mensuals següents:  
 

Base        1.050,06 €  

Destí           432,32 €  

Específic        1.015,00 €  
 

3. Publicar la convocatòria per urgència del procés de selecció, d’acord amb els detalls exposats a 
la relació de fets d’aquest informe, així com el procediment de presentació de sol·licituds de 
participació, als mitjans següents: 
 
Taulell d’anuncis del Consell Comarcal 
Xarxes socials corporatives del Consell Comarcal 
Servei d’ocupació local del Vallès Oriental. 
Col·legis professionals. “ 

 
2. El 19 de març de 2021, el senyor Jaume Viure Rivas, cap de l’àrea de Medi Ambient i Territori ha emès 

l’informe següent:  
“ Medi Ambient i Territori 
EXP: X2021002554 

RELACIÓ DE FETS 

 
L'Àrea de Medi Ambient i Territori (MAT) del Consell Comarcal s'ocupa, entre d'altres, del 
Servei comarcal d'assistència tècnica (SCAT), que presta servei a 20 municipis de la 
comarca; del Servei comarcal d'oficina tècnica (SCOT), que presta servei a 13 ajuntaments 
de la comarca i al Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental; i també de la 
gestió i manteniment dels edificis del Consell Comarcal.  
La senyora Georgina Miralpeix Vilardell, és arquitecta tècnica de l'Àrea de MAT i s'ocupa 
entre d'altres funcions de la coordinació de l'SCAT, de la gestió de projectes de l'SCOT i de 
la gestió i manteniment dels edificis del Consell Comarcal. Tanmateix, està de baixa des del 
8 de febrer de 2021 i actualment es troba amb permís de maternitat des del 14 de març de 
2021.  
El senyor Jordi Martínez Martínez, és arquitecte tècnic de l'Àrea de MAT i s'ocupa, entre 
d'altres, de les tasques d'elaboració d'amidaments, pressupostos, plànols, estudis de 
seguretat i salut, controls de qualitat i direccions facultatives de l'SCOT, i alhora col·labora 
en la gestió i manteniment dels edificis del Consell Comarcal. Tanmateix, estarà de permís 
per paternitat previsiblement a partir del 8 d’abril de 2021.  
Aquestes dues persones són les dues úniques de l'Àrea de MAT que disposen de la titulació 
d'arquitectura tècnica i llurs permisos s'acumulen a les baixes i permisos de dues persones 
més de l'Àrea de MAT, una de les quals, titulada en enginyeria tècnica industrial, per baixa 
des del 18 de setembre de 2020 i l'altra, titulada en enginyeria de camins, per paternitat des 
del 25 de febrer de 2021.  



 
 
 
 

 
 

Les funcions d'arquitectura tècnica desenvolupades per aquestes persones són crítiques 
per poder seguir desenvolupant els serveis esmentats i no poden ser assumides per cap 
altra persona de l'Àrea.  
En conseqüència és necessari i urgent poder incorporar una persona titulada en arquitectura 
tècnica. 
Per tant, PROPOSO,      

1. Dur a terme un procés de selecció per urgència per nomenar una persona titulada en 
arquitectura tècnica per substituir la senyora Georgina Miralpeix Vilardell durant el 
permís de maternitat i el període de compactació de la lactància, així com durant les 
vacances, baixes i permisos que pugui concatenar.”  

 
3. El 26 de març de 2021 la Intervenció comunica a l’Àrea de Persones i Valors mitjançant correu electrònic 

que: “l’expedient ha de tenir explícitament les bases adjuntes i la proposa ha de ser necessàriament 
aprovar per decret de presidència unes bases per un procés de màxima urgència”.  
 

4. El 29 de març de 2021 el senyor Oscar Frias i Pérez, cap de l’àrea de Persones i Valors ha emès l’informe 
següent: 

 
“ 

1. L’article 55 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 estableix que tots els ciutadans 
tenen dret a l'accés a l'ocupació pública d'acord amb els principis constitucionals 
d'igualtat, mèrit i capacitat, i d'acord amb el que es preveu en el present Estatut i en la 
resta de l'ordenament jurídic.  

2. Així mateix, també estableix que les Administracions Públiques, entitats i organismes a 
què es refereix l'article 2 del present Estatut seleccionaran al seu personal funcionari i 
laboral mitjançant procediments en els quals es garanteixin els principis constitucionals 
abans expressats, així com entre d’altres, la publicitat de les convocatòries i de les 
seves bases.  

3. L’article 14.2.12 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el 
Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya estableix que correspon al 
Ple del Consell Comarcal aprovar, entre d’altres, les bases de les proves per a la 
selecció de personal i per als concursos de provisió de llocs de treball. 

4. L’article 54.1 e) Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del 
personal al servei de les entitats locals estableix que li correspon al Ple de la corporació 
aprovar les bases de les proves de selecció de personal i dels concursos per a la 
provisió dels llocs de treball. 
Així mateix, el punt 2 d’aquest article estableix que les competències són delegables, 
exceptuant, entre d’altres, la lletra e). 
 

5. En aquest primer trimestre de l’any 2021 des de l’àrea de Persones i Valors es duen a 
terme diferents processos selectius, uns relacionats amb les necessitats directes de les 
àrees i altres, amb la voluntat de constituir borses de personal que puguin garantir la 
continuïtat dels serveis en situacions no previstes.   

6. El Ple 2021/1 del Consell Comarcal, de 27 de gener de 2021, va prendre, entre d’altres, 
l’acord per la constitució d’una borsa de treball d’arquitectes tècnics/ques per tal de 
cobrir les necessitats de personal temporal o nomenaments d’interinitat. Aquesta borsa 
està pendent de convocatòria.  

7. L’àrea de Medi Ambient i Territori presta assistència tècnica a municipis de la comarca 
en matèries com l’enginyeria, arquitectura i arquitectura tècnica i assumeix el 
manteniment de les diferents seus del Consell Comarcal.  

8. La senyora Georgina Miralpeix Vilardell amb DNI ***5827** forma part de la plantilla del 
personal funcionari interí del Consell Comarcal ocupant la plaça d’arquitecta tècnica i 
assumint funcions de coordinació, oficina tècnica i manteniment. La senyora Georgina 
Miralpeix Vilardell es troba en situació passat 8 de febrer de 2021 i es preveu que inici 
una baixa per maternitat en dates properes al 20 de març. 



 
 
 
 

 
 

9. Resultat del nombre de persones que treballen a l’àrea i de les diferents situacions 
personals (incapacitat temporal, ajudes socials, permisos paternitat...) l’àrea de Medi 
Ambient i Territori pateix absències de més o menys durada però que tenen incidència 
en com es presten els serveis i encàrrecs interns i externs.   

10. Per garantir l’atenció de les obligacions i dels negocis jurídics, l’operativitat de l’oficina 
tècnica i garantir s’atén els assumptes relacionats amb el manteniment de la seu del 
Consell Comarcals es fa necessari substituir la senyora GMV durant el temps que es 
prolongui la situació de incapacitat temporal i la baixa per maternitat.  

11. La despesa estimada de la substitució considerant que la baixa de maternitat comenci 
al voltant del 23 de març de 2021 s’ha calculat tenint en compte la despesa associada 
als costos de la persona que ocupi la plaça provisionalment a partir del 6 d’abril i fins el 
31 de juliol El resum correspon amb el detall següent:  

 
DESPESA ASOCIADA A LA CONTRACTACIÓ D’UNA PERSONA PER  LA 
SUBSTITUCIÓ D’UN/A ARQUITECTE/ ATÈNCIC/ A DEL 6 D’ABRIL AL 13 
D’AGOST   

16.133,52 € 

ESTALVI ARQUITECTA TÈCNICA EN SITUACIO DE BAIXA MATERNAL 11.974,53 € 

ESTALVI ARQUITECTE TÈCNICA PERMIS PATERNITAT 10.525,92 € 

COSTOS SUBSTITUCIÓ    -6.366,93 €  

 
12. La situació descrita en aquest informe correspon amb la que justifica la necessitat de 

disposar d’una borsa de personal per atendre situacions no previstes.  
13. Tenint en compte la necessitat de falta de recursos, arquitectes tècnics, de l’àrea de 

Medi Ambient i Territori i que el procés per la constitució de la borsa d’arquitectes 
tècnics no es preveu finalitzi a temps per resoldre aquesta necessitats es considera 
oportú la substitució del personal en el període d’incapacitat o baixa per maternitat.  

14. Des de l’Àrea de Persones i Valors s’ha valorat la possibilitat que les tasques que 
corresponen al lloc de treball objecte de selecció d’aquest procés de selecció puguin 
ser desenvolupades per personal adscrit a la mateixa àrea o mobilitat o transferència 
d’altres àrees, amb l’objectiu d’obtenir estalvis pressupostaris però no es possible ja 
que les persones que presten serveis amb funcions similar tenen les càrregues de 
treball al límit o es troben també en situació d’incapacitat laboral i/o permís de paternitat 
.  

15. Es considera oportú flexibilitzar la tramitació habitual d’un expedient de selecció tenint 
en compte que el previst i aprovat pel Ple no garanteix l’atenció de la necessitat del 
moment actual.  

16. En aquest sentit cal organitzar un procés de selecció per atendre la urgència i al mateix 
temps garantir d es respectin els principis de mèrit, capacitat, igualtat i publicitat per 
cobrir una plaça d’arquitecte/a tècnic/a del grup de classificació A2, tècnic de gestió, de 
la plantilla del personal funcionari interí del Consell Comarcal del Vallès Oriental 
adscrita a l’àrea de Medi Ambient i Territori pel període de temps en que es prolongui 
la baixa per maternitat i permisos relacionats.  

17. Aquesta plaça li corresponen les retribucions brutes mensuals següents:  
 

Base        1.050,06 €  

Destí           432,32 €  

Específic        1.015,00 €  
18. Les funcions d’aquest lloc de treball són les següents:  

 
1) Planificar, proposar, dirigir i/o executar, fer el seguiment i assessorar sobre els 

projectes, programes, actuacions, ordenances, subvencions i contractes de 
serveis en l’àmbit de l’arquitectura als ajuntaments. 

2) Inclou la redacció de plecs de clàusules per contractes de l’Administració i 
d’informes previs a la contractació i de proposta de resolució. Redacció i 



 
 
 
 

 
 

d’ordenances municipals relatives a obres i col•laboració en la redacció 
d’altres, com per exemples les fiscals. 

3) Informar i dur a terme inspeccions i controls de competència municipal en 
matèria d’arquitectura sobre les obres, infraestructures, instal•lacions i 
establiments, tant de promoció privada, com municipals, com a instància de 
les companyies de serveis. Dur a terme gestions amb les companyies i 
gestionar i aprovar econòmicament.  

4) Informar, proposar, elaborar projectes i documents tècnics, dirigir dur a terme 
coordinacions de seguretat i salut, dur a terme inspeccions i controls. Redacció 
de plans promoguts per l’ajuntament, seguiment, redactar propostes de 
resolució, coordinar la seva tramitació amb altres administracions, assessorar 
i informar als ciutadans, al respecte.  

5) Atendre consultes presencials i escrites de ciutadans i de membres de l’equip 
de govern dels ajuntaments.  

6) Informar llicències d’obres majors i menors, fiscalitzar les comunicacions 
d’obres i primeres ocupacions, tramitar expedients de protecció de la legalitat 
urbanística i de gestió urbanística als ajuntaments. Redacció d’informes, 
propostes de resolució i exercici de l’activitat inspectora. 

7) Suport al personal dels ajuntaments. 
8) Tramitar les cèdules d’habitabilitat de segona ocupació que es registren 

d’entrada a l’oficina Local d’Habitatge que es registren d’entrada a l’oficina 
local d’habitatge del consell comarcal, incloent l’entrada de dades al programa 
específic, la redacció d’informes de requeriment de dades i de cartes de 
tramesa de documentació particulars i a altres administracions, la proposta de 
resolució de l’expedient i l’atenció de consultes relacionades.  

9) Tramitar els expedients de sol•licitud d’ajuts de rehabilitació d’habitatge que 
es registren d’entrada a l’Oficina Local d’Habitatge del Consell Comarcal, 
incloent l’entrada de dades al programa específic, la redacció d’informes de 
requeriment de dades i de cartes de tramesa de documentació a particulars i 
a altres administracions, la proposta de resolució de l’expedient, la inspecció 
dels immobles i l’atenció de consultes relacionades. 

10) Redactar els informes semestrals i anuals de l’activitat de l’Oficina Local 
d’Habitatge del Consell Comarcal del Vallès i de renovació de convent amb 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. 

11) Revisar la documentació presentada al consell comarcal pels ajuntaments de 
la comarca referida al PUOSC (Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya), 
redactar informes de requeriment de dades, atendre les consultes 
relacionades i efectuar inspeccions de les obres. Redacció d’informes de 
despeses de manteniment i gestions amb altres àrees per sol•licitar la 
subvenció corresponent a la seva línia de manteniment.  

12) Revisar i proposar l’aprovació o denegació de les factures presentades pels 
proveïdors del consell comarcal.  

13) Fiscalitzar el servei de neteja de les seus del Consell i de l’Arxiu Comarcal, 
efectuant controls de qualitat i comprovant l’assistència dels treballadors 
externs i el compliment del contracte de l’empresa encarregada dels servei pel 
que fa a les tasques i freqüències amb què es realitzen i la presentació de la 
documentació requerida.  

14) Gestionar el manteniment de la seu del Consell Comarcal, dur a terme el 
control de la correcta prestació del servei de manteniment per part de 
l’empresa contractada, requerir-la quan es produeixin avaries o defectes a les 
seves instal•lacions per tal que procedeixi a la seva reparació i sol•licitar 
pressupostos quan es necessari.  

15) Efectuar estudis per dur a terme obres a la seu del Consell Comarcal i 
sol•licitar pressupostos a proveïdors. Control d’execució d’obres efectuades a 
l’edifici del consell, gestions amb les empreses que hi intervenen.  



 
 
 
 

 
 

16) Participació com a membre del tribunal en processos de selecció de personal 
del Consell Comarcal i com a membre de la mesa de contractació en els 
contractes de serveis efectuats. 

 
19. Els requisits per participar en aquesta convocatòria són disposar de grau en 

arquitectura tècnica o titulació equivalent, així com el nivell C de català.  
20. Per participar en el procés de selecció les persones internades han d’enviar el CV, 

certificat acreditatiu del nivell C de Català i document que acrediti la titulació de 
referencia.  

 
Per això , 
PROPOSO:  
 

1. Aprovar, d’acord amb les indicacions de la Intervenció del Consell Comarcal, mitjançant 
Decret de Presidència, la convocatòria i les bases per a seleccionar per urgència el lloc 
de treball temporals  següents:  
 
BASES QUE REGEIXEN LA CONVOCATÒRIA PER URGÈNCIA DEL PROCÈS DE 
SELECCIÓP SELECCIÓ I PROVISIÓ DE PERSONAL TEMPORAL 
 

1. Objecte de la convocatòria 

 
a) És objecte d’aquesta convocatòria la selecció i provisió de la plaça temporal, pel 

període de temps en que es prolongui una baixa per maternitat i permisos relacionats,  
següent:  
 

 Una plaça  d’arquitecte/a tècnic/a del grup de classificació A2, tècnic de gestió, de la 
plantilla del personal funcionari interí del Consell Comarcal del Vallès Oriental adscrita 
a l’àrea de Medi Ambient i Territori pel període de temps en que es prolongui una baixa 
per maternitat i permisos relacionats.  
 
Aquesta plaça li corresponen les retribucions brutes mensuals de 2.948,38 euros 
d’acord amb el detall següent:  

 

Base        1.050,06 €  
Destí           432,32 €  
Específic        1.015,00 €  

b) El sistema de selecció i provisió d’aquesta plaça serà mitjançant l’acreditació de les 
competències es realitzarà, en una primera fase, a partir de l’avaluació del currículum 
de cada candidat/a. Els candidats que superen l’avaluació del currículum seran 
convocats  a una entrevista individua. m  

 
c) Les tasques que es desenvoluparan en aquests llocs de treball seran en relació amb les 

funcions següents: 
 

1. Planificar, proposar, dirigir i/o executar, fer el seguiment i assessorar sobre els 
projectes, programes, actuacions, ordenances, subvencions i contractes de 
serveis en l’àmbit de l’arquitectura als ajuntaments. 

2. Inclou la redacció de plecs de clàusules per contractes de l’Administració i 
d’informes previs a la contractació i de proposta de resolució. Redacció i 
d’ordenances municipals relatives a obres i col•laboració en la redacció 
d’altres, com per exemples les fiscals. 

3. Informar i dur a terme inspeccions i controls de competència municipal en 
matèria d’arquitectura sobre les obres, infraestructures, instal•lacions i 
establiments, tant de promoció privada, com municipals, com a instància de 



 
 
 
 

 
 

les companyies de serveis. Dur a terme gestions amb les companyies i 
gestionar i aprovar econòmicament.  

4. Informar, proposar, elaborar projectes i documents tècnics, dirigir dur a terme 
coordinacions de seguretat i salut, dur a terme inspeccions i controls. Redacció 
de plans promoguts per l’ajuntament, seguiment, redactar propostes de 
resolució, coordinar la seva tramitació amb altres administracions, assessorar 
i informar als ciutadans, al respecte.  

5. Atendre consultes presencials i escrites de ciutadans i de membres de l’equip 
de govern dels ajuntaments.  

6. Informar llicències d’obres majors i menors, fiscalitzar les comunicacions 
d’obres i primeres ocupacions, tramitar expedients de protecció de la legalitat 
urbanística i de gestió urbanística als ajuntaments. Redacció d’informes, 
propostes de resolució i exercici de l’activitat inspectora. 

7. Suport al personal dels ajuntaments. 
8. Tramitar les cèdules d’habitabilitat de segona ocupació que es registren 

d’entrada a l’oficina Local d’Habitatge que es registren d’entrada a l’oficina 
local d’habitatge del consell comarcal, incloent l’entrada de dades al programa 
específic, la redacció d’informes de requeriment de dades i de cartes de 
tramesa de documentació particulars i a altres administracions, la proposta de 
resolució de l’expedient i l’atenció de consultes relacionades.  

 
9. Tramitar els expedients de sol•licitud d’ajuts de rehabilitació d’habitatge que 

es registren d’entrada a l’Oficina Local d’Habitatge del Consell Comarcal, 
incloent l’entrada de dades al programa específic, la redacció d’informes de 
requeriment de dades i de cartes de tramesa de documentació a particulars i 
a altres administracions, la proposta de resolució de l’expedient, la inspecció 
dels immobles i l’atenció de consultes relacionades. 

10. Redactar els informes semestrals i anuals de l’activitat de l’Oficina Local 
d’Habitatge del Consell Comarcal del Vallès i de renovació de convent amb 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. 

11. Revisar la documentació presentada al consell comarcal pels ajuntaments de 
la comarca referida al PUOSC (Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya), 
redactar informes de requeriment de dades, atendre les consultes 
relacionades i efectuar inspeccions de les obres. Redacció d’informes de 
despeses de manteniment i gestions amb altres àrees per sol•licitar la 
subvenció corresponent a la seva línia de manteniment.  

12. Revisar i proposar l’aprovació o denegació de les factures presentades pels 
proveïdors del consell comarcal.  

13. Fiscalitzar el servei de neteja de les seus del Consell i de l’Arxiu Comarcal, 
efectuant controls de qualitat i comprovant l’assistència dels treballadors 
externs i el compliment del contracte de l’empresa encarregada dels servei pel 
que fa a les tasques i freqüències amb què es realitzen i la presentació de la 
documentació requerida.  

14. Gestionar el manteniment de la seu del Consell Comarcal, dur a terme el 
control de la correcta prestació del servei de manteniment per part de 
l’empresa contractada, requerir-la quan es produeixin avaries o defectes a les 
seves instal•lacions per tal que procedeixi a la seva reparació i sol•licitar 
pressupostos quan es necessari.  

15. Efectuar estudis per dur a terme obres a la seu del Consell Comarcal i 
sol•licitar pressupostos a proveïdors. Control d’execució d’obres efectuades a 
l’edifici del consell, gestions amb les empreses que hi intervenen.  

16. Participació com a membre del tribunal en processos de selecció de personal 
del Consell Comarcal i com a membre de la mesa de contractació en els 
contractes de serveis efectuats. 
 



 
 
 
 

 
 

2. Requisits de participació de les persones aspirants  

Per ser admès les persones aspirants han de reunir els requisits i les condicions següents: 
 
a) Tenir la nacionalitat espanyola o la dels altres estats 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, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors. També seran admesos el 
cònjuge, els descendents i els descendents del cònjuge tant dels espanyols com dels nacionals 
dels altres estats membres de la Unió Europea, qualsevol que sigui la seva nacionalitat, sempre 
que els cònjuges no estiguin separats de dret i els descendents siguin menors de 21 anys o 
majors d’aquesta edat però visquin a càrrec dels seus progenitors.  
És preceptiva la nacionalitat espanyola en aquells llocs de treball que impliquin una 
participació en l’exercici públic o en les funcions que tenen per objecte la salvaguarda dels 
interessos de l’Estat o de les administracions públiques. 

 
b) Haver complert 16 anys i no superar l'edat establerta per a la jubilació forçosa. 

 
c) Posseir la titulació suficient, els mèrits i capacitats i estar en condicions de tenir l’acreditació 

corresponent en la data en què s’acabi el termini de presentació de sol·licituds per prendre part 
en les proves selectives: 

 
Titulació: Grau en arquitectura tècnica o titulació equivalent 
Altres: Nivell C de català.  

 
d) Tenir capacitat funcional per a l'exercici de les places convocades. 
e) No estar separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les 

administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats 
autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs 
públics per resolució judicial, per accedir al cos o escala de funcionari, o per exercir funcions 
similars a les que desenvolupaven en el cas del personal laboral, del qual hagi estat separat 
o inhabilitat. En el cas de ser nacional d’un altre Estat no ha de trobar-se inhabilitat o en 
situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi 
en el seu Estat, en els mateixos termes, accedir a l’ocupació pública. 

 
Els aspirants que disposin de NIE hauran d’acreditar no haver estat condemnats per 
sentència ferma per delictes contra la llibertat i indemnitat sexual en el país d’origen 
mitjançant l’acreditació que correspongui.  
 
Tots els requisits exigits s’han de tenir en el dia que acabi el termini de presentació de 
sol·licituds, i s’han de mantenir en el moment de l’atorgament del contracte o el 
nomenament.  
 

3. Presentació de les sol·licituds 

Els/les aspirants que desitgin prendre part en les proves selectives podran presentar la sol·licitud 
enviant el CV, certificat acreditatiu del nivell C de Català, document que acrediti la titulació amb 
la referència del número d’oferta següent X2021002558, a l’adreça de correu electrònic: 
piv@vallesoriental.cat durant un període de 7 dies naturals de la publicació d’aquesta 
convocatòria al Tauler d’anuncis el Consell Comarcal.  
4. Llista d’aspirants admesos i exclosos 

 

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la llista provisional dels aspirants admesos i 
exclosos es publicarà al web del Consell Comarcal, transparència. 
 
Així mateix, s’anuncia el lloc, la data i l’hora d’inici del procés, l ’ordre d’actuació (contenir el nom, 
els cognoms dels aspirants, ordenats alfabèticament segons els cognoms.)  dels aspirants i la 
composició de la comissió de valoració.  
 



 
 
 
 

 
 

5. Comissió de valoració 
 

Estarà formada per un mínim de tres persones i llurs suplents. Els membres que conformin 
aquesta comissió hauran de ser professionals, pertanyents a cossos o escales del grup de 
classificació similar al de la plaça- 
 
6. Acreditació de les capacitats  

 

L’acreditació de les capacitats es realitzarà, en una primera fase, a partir de l’avaluació del 
currículum de cada candidat/a. Els candidats que superen l’avaluació del currículum seran 
convocats  a una entrevista individual per part per de la Comissió de valoració.  
 
7. Qualificació final 
 

La qualificació final és el resultat de sumar la puntuació obtinguda de la fase de l’avaluació del 
currículum més l’obtinguda a la fase d’entrevista.   
 
8. Relació d’aprovats i proposta de nomenament i de contractacions 

 

Després d’efectuar la qualificació es farà públic al tauler d’anuncis del Consell Comarcal l’acta 
de la comissió de valoració amb la llista dels aspirants que hagin superat la totalitat de les proves 
per ordre de puntuació, i que es trametrà a la Gerència del Consell Comarcal, perquè nomeni 
als funcionaris interins i contracti el personal laboral. 
 
2. Publicar la convocatòria per urgència del procés de selecció, als mitjans següents: 

- Taulell d’anuncis del Consell Comarcal 
- Xarxes socials corporatives del Consell Comarcal 
- Servei d’ocupació local del Vallès Oriental. 
- Col·legis professionals. “  

 

5. El 30 de març de 2021 la senyora Esperanza Colom i Canal, Interventora del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental ha emès l’informe següent:  

“ 
1. Assumpte: Contractació per urgència d' un arquitecte/a   
2. Caràcter: Preceptiu 
3. Expedient: X2021002554 
4. Àrea de gestió: Persones i valors . 
 
ANTECEDENTS DE FET 

1. En data 29/03/2021 ha tingut entrada al departament d’intervenció proposta d’acord de 
l’Àrea de Persones i Valors  que conté unes bases  previstes per a la convocatòria  de 
la contractació per urgència d' un/a arquitecte/a  

2. Aquestes bases s' incorporen a l' expedient a partir de l' informe emès per aquesta 
intervenció en relació a aquest assumpte en data 24/03/2021 

   
FONAMENTS DE DRET  

 El Text Refós de la Llei de l' Estatut Bàsic de l' Empleat Públic aprovat per Reial decret 
Legislatiu 5/2015, de 30 d' octubre. 

 El Reglament del personal al servei de les entitats locals aprovat pel Decret 214/1990, 
de 30 de juliol. 

 Els articles 177 i següents del Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria 
de Règim Local aprovat pel Reial decret Legislatiu 781/1986, de 18 d' abril. 

 El Reial decret 896/1991, de 7 de juny, pel qual s' estableixen les regles bàsiques i els 
programes mínims al fet que ha d' ajustar-se el procediment de selecció dels funcionaris 
d' Administració Local. 

 El Text Refós de la Llei de l' Estatut dels Treballadors aprovat per Reial decret Legislatiu 



 
 
 
 

 
 

2/2015, de 23 d' octubre. 

 El Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat pel Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d' abril. 

 Els articles 21.1.g), 91, 103 i 104 de la Llei 7/1985, de 2 d' abril, Reguladora de les 
Bases de Règim Local. 

 
De conformitat amb les determinacions establertes a l’art. 4.1.b).3  del Reial decret 
128/2018, de 16 de març, pel que es regula el règim jurídic dels Funcionaris d’administració 
local amb habilitació de caràcter nacional,  

 
S’ INFORMA 
Primer. Tots els ciutadans tenen dret a l’accés a l'ocupació pública d'acord amb els principis 

constitucionals d'igualtat, mèrit i capacitat, i d'acord amb el previst en el Text Refós de la 
Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic i en la resta de l' ordenament jurídic, 
les Administracions Públiques seleccionaran al seu personal funcionari i laboral mitjançant 
procediments en els quals es garanteixin els principis constitucionals abans expressats, així 
com els establerts a continuació: 

— Publicitat de les convocatòries i de les seves bases 
— Transparència 
— Imparcialitat i professionalitat dels membres dels òrgans de selecció 
— Independència i discrecionalitat tècnica en l'actuació dels òrgans de selecció 
— Adequació entre el contingut dels processos selectius i les funcions o tasques a 

desenvolupar 
— Agilitat, sense perjudici de l' objectivitat, en els processos de selecció 

Segon. El Reial Decret legislatiu 5/2015  de 30 d' octubre (TRLEBEP) , estableix que les 

Administracions púbiques  estan obligades a seguir procediments en els que es garanteixin 
els principis  constitucionals d' igualtat, mèrit i capacitat així com els de publicitat  de les 
convocatòries i  de les bases . 

 
Si be el termini  de publicitat , amb caràcter general es de 20 dies, en atenció al caràcter d' 
urgència de provisió del lloc de treball, d'acord amb criteris jurisprudencials , s' entén 
raonable el termini de 10 dies   com a temps prudencial per a garantir  l' accés efectiu de 
persones interessades . La publicitat ha de ser oberta, igualitària i publica. 
Tercer. D' acord amb l' article 10 del Reial Decret 424/2017 de 28 d' abril , pel que es regula 

el règim jurídic del control intern de les entitats  del Sector públic Local , l'òrgan interventor 
rebrà l' expedient original complert  un cop reunida tota la documentació  preceptiva i quan 
s' estigui a disposició de dictar  l ' acord  per l'òrgan competent.  
Les bases incorporades a l' expedient  no estan complertes. Cal completar-les  indicant: 
-Criteris objectius de  valoració  dels mèrits i puntuació assignada a  de cadascun dels 
mateixos. 
-Termini de publicitat de les bases  
Quart. Respecte a la competència, d' aprovació de les bases, entenent que l' existència de 

les mateixes son un requisit imprescindible per a la contractació de personal, si bé  d' acord 
amb l' establert en el Reial Decret legislatiu 2/2003 de 4 de novembre de la Llei d' 
organització comarcal a Catalunya correspon l' aprovació de bases per a la convocatòries 
de personal al Ple. En tot cas, apreciant la urgència de  la necessitat a cobrir, es considera 
que resulta d' aplicació l' establert a  l' apartat k) del numero 1 de l' article 21 del Reial Decret 
7/85  de 2 d' abril  reguladora de les bases de règim local  , que determina que el President 
de la Corporació  té competència en  l' exercici de competències administratives en cas d' 
urgència, en matèries de competència del Ple donant compte al Ple en la primera  sessió 
que celebri per a la seva ratificació. 
Cinquè. Existeix consignació pressupostària suficient en el pressupost per atendre les 

despeses econòmiques que es derives de l' expedient intervingut.  
Sent el resultat de la fiscalització-intervenció prèvia de l’expedient: 

 (0) EXPEDIENT NO SOTMÈS A FISCALITZACIÓ PRÈVIA 
 (1) SENSE FISCALITZAR 



 
 
 
 

 
 

 (2) FAVORABLE 
 (3) FAVORABLE CONDICIONAT: 
 (4) FISCALITZAT AMB REPARAMENTS  

Condicions  de necessari compliment : 
1. Cal modificar les bases i incorporar-hi  per imperatiu legal els requisits essencials que 
es determinen tot seguit: 
-Criteris de valoració dels mèrits i puntuació de cadascun dels mateixos. 
-El termini de publicitat de les bases  ha de ser de mínim 10  dies. 
  
2.Cal incorporar a la part dispositiva de la proposta  la necessitat de que la resolució 
aprovatòria de les bases sigui ratificada pel Ple en  la primera sessió que celebri.  
Observacions a l’expedient (no suspensives): 

1. D' acord amb l'establert a l'apartat primer d'aquest informe. La normativa de funció 
pública preveu per a cobrir necessitats urgents i inaplaçables de personal,  la possibilitat 
de crear borses de treball  per a que l‘administració pugui accedir-hi per a cobrir 
necessitats temporals, el que permet agilitat en el procediment en cas d' urgència , per 
tant es considera necessari obrir un nou procés per a garantir la cobertura urgent de 
llocs de treball d'aquesta naturalesa en el futur.  

 
Amb l’efecte següent: 

  (1) Es retorna l’expedient per a l’esmena d’errors, o en el seu cas, aportació de 
documents perceptius.  

  (2) Procedeix la tramitació de l’expedient, en el seu cas, amb les observacions no 
suspensives indicades.  

 (3) Procedeix la tramitació de l’expedient, amb les condicions, indicades, que s’hauran 
d’esmenar amb anterioritat a la resolució del mateix.  

  (4) Sense efectes suspensius, l’Òrgan Gestor haurà d’esmenar els reparaments abans 
de sotmetre l’expedient a la seva aprovació. 

 (4) Es suspèn la tramitació de l’expedient fins que els reparaments siguin arreglats o be 
es resolgui, en el seu cas, la discrepància plantejada. 

 
Per la INTERVENCIÓ GENERAL  
Document signat electrònicament “ 

 

5. El 16 de març de 2021 el senyor Oscar Frias i Pérez, cap de l’àrea de Persones i Valors ha emès l’informe 
següent: 

 
“  

RELACIÓ DE FETS:  
 

1. El 16 d’abril de 2021  el senyor Jaume Viure Rivas, cap de l’àrea de Medi Ambient i Territori 
ha emès l’informe següent:  

 
“Medi Ambient i Territori 
EXP: X2021003534 

 

L'Àrea de Medi Ambient i Territori (MAT) del Consell Comarcal s'ocupa, entre 
d'altres, del Servei comarcal d'assistència tècnica (SCAT), que presta servei a 20 
municipis de la comarca, i de la Ponència Comarcal d’Avaluació Ambiental del 
Vallès Oriental (PCAA) d’acord amb les funcions atribuïdes per la Llei 20/2009 de 
prevenció i control ambiental d’activitats. 
 
El senyor Miquel Granero Patón és enginyer tècnic de l'Àrea de MAT i s'ocupa, 
entre d'altres funcions, de prestar assistència tècnica d’enginyeria als ajuntaments 
de Caldes de Montbui, Gualba i la Roca del Vallès, amb els quals el Consell 



 
 
 
 

 
 

Comarcal té subscrits convenis de col·laboració pels quals s’obliga a prestar aquest 
servei. Així mateix, s’ocupa també d’avaluar i informar expedients de la PCAA.  
 
Actualment, el senyor Miquel Granero Patón està de baixa des del 19 de setembre 
de 2020, i durant tot aquest temps no ha estat possible nomenar una persona que 
el substituís, de manera que els serveis dels quals s’ocupava han romàs 
interromputs. 
 
A més, el 15 d’abril de 2021 el senyor Miquel Granero Patón ha fet avinent la seva 
voluntat de deixar el lloc de treball el 30 d’abril de 2021. 
 
En conseqüència és necessari i urgent poder incorporar una persona titulada en 
enginyeria tècnica. 
 
Per tant, PROPOSO,      

 
1. Dur a terme un procés de selecció per urgència per nomenar una persona 
titulada en enginyeria tècnica que pugui rellevar el senyor Miquel Granero 
Patón en la prestació dels serveis dels quals s’ocupa i que el Consell Comarcal 
té l’obligació de prestar mitjançant conveni amb els ajuntaments o bé per 
atribució legal.” 

 
 

2. L’article 55 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 estableix que tots els ciutadans 
tenen dret a l'accés a l'ocupació pública d'acord amb els principis constitucionals 
d'igualtat, mèrit i capacitat, i d'acord amb el que es preveu en el present Estatut i en la 
resta de l'ordenament jurídic.  
 

3. Així mateix, també estableix que les Administracions Públiques, entitats i organismes a 
què es refereix l'article 2 del present Estatut seleccionaran al seu personal funcionari i 
laboral mitjançant procediments en els quals es garanteixin els principis constitucionals 
abans expressats, així com entre d’altres, la publicitat de les convocatòries i de les seves 
bases.  
 

4. L’article 14.2.12 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text 
refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya estableix que correspon al Ple 
del Consell Comarcal aprovar, entre d’altres, les bases de les proves per a la selecció 
de personal i per als concursos de provisió de llocs de treball. 
 

5. L’article 54.1 e) Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del 
personal al servei de les entitats locals estableix que li correspon al Ple de la corporació 
aprovar les bases de les proves de selecció de personal i dels concursos per a la provisió 
dels llocs de treball. 
 
Així mateix, el punt 2 d’aquest article estableix que les competències són delegables, 
exceptuant, entre d’altres, la lletra e). 
 

6. En aquest primer semestre de l’any 2021 des de l’àrea de Persones i Valors es duen a 
terme diferents processos selectius, uns relacionats amb les necessitats directes de les 
àrees i altres, amb la voluntat de constituir borses de personal que puguin garantir la 
continuïtat dels serveis en situacions no previstes.   
 

7. El Ple 2021/1 del Consell Comarcal, de 27 de gener de 2021, va prendre, entre d’altres, 
l’acord per la constitució d’una borsa de treball d’enginyers tècnics/ques per tal de cobrir 



 
 
 
 

 
 

les necessitats de personal temporal o nomenaments d’interinitat. Aquesta borsa ha 
quedat deserta.   
 

8. L’àrea de Medi Ambient i Territori presta assistència tècnica a municipis de la comarca 
en matèries com l’enginyeria, arquitectura i arquitectura tècnica i assumeix el 
manteniment de les diferents seus del Consell Comarcal.  
 

9. El senyor Miquel Granero Patón és enginyer tècnic de l'Àrea de MAT i s'ocupa, entre 
d'altres funcions, de prestar assistència tècnica d’enginyeria als ajuntaments de Caldes 
de Montbui, Gualba i la Roca del Vallès, amb els quals el Consell Comarcal té subscrits 
convenis de col·laboració pels quals s’obliga a prestar servei.  
 

10. El 15 d’abril de 2021 mitjançant escrit registre d’entrada E2021005563 el senyor 

Miquel Granero Patón amb DNI ***6391** ha comunicat la seva voluntat de deixar el lloc 
de treball el 30 d’abril de 2021.  
 

11. El 16 d’abril de 2021 el senyor Jaume Viure Rivas, cap de l’àrea de Medi Ambient i 
Territori,ha emès l’informe sol·licitant es dugui a terme un procés de selecció per 
urgència per nomenar una persona titulada en enginyeria tècnica que pugui rellevar el 
senyor Miquel Granero Patón en la prestació dels serveis dels quals s’ocupa i que el 
Consell Comarcal té l’obligació de prestar mitjançant conveni amb els ajuntaments o bé 
per atribució legal. 
 

12. La situació descrita en aquest informe, d’obligació de prestar servei i informar expedients 
de la ponència mediambiental, correspon amb la que justifica la necessitat de disposar 
d’una borsa de personal per atendre situacions no previstes, borsa que ha estat 
convocada i ha quedat deserta.  
 

13. Des de l’Àrea de Persones i Valors s’ha valorat la possibilitat que les tasques que 
corresponen al lloc de treball objecte de selecció d’aquest procés de selecció puguin ser 
desenvolupades per personal adscrit a la mateixa àrea o mobilitat o transferència d’altres 
àrees, amb l’objectiu d’obtenir estalvis pressupostaris però no es possible ja que les 
persones que presten serveis amb funcions similar tenen les càrregues de treball al límit 
o es troben també en situació d’incapacitat laboral i/o permís de paternitat .  
 

14. Es considera oportú flexibilitzar la tramitació habitual d’un expedient de selecció.  
 

15. En aquest sentit cal organitzar un procés de selecció per atendre la urgència i al mateix 
temps garantir es respectin els principis de mèrit, capacitat, igualtat i publicitat per cobrir 
una plaça d’enginyer/a tècnic/a del grup de classificació A2, tècnic de gestió, de la 
plantilla del personal funcionari interí del Consell Comarcal del Vallès Oriental adscrita a 
l’àrea de Medi Ambient i Territori. 
 

16. Aquesta plaça li corresponen les retribucions brutes mensuals següents:  
 

Base 
       

1.050,06 €  

Destí 
          

432,32 €  

Específic 
       

1.015,00 €  
 

 
Per això , 
PROPOSO:  
 



 
 
 
 

 
 

1. Aprovar la convocatòria i les bases per a seleccionar per urgència el  lloc de treball temporal 
següent:  

 
BASES QUE REGEIXEN LA CONVOCATÒRIA PER URGÈCNIA DEL PROCÈS DE 
SELECCIÓ PROVISIÓ PER CONCURS DE PERSONAL TEMPORAL 

 
 
1. Objecte de la convocatòria 

 
a) És objecte d’aquesta convocatòria la selecció i provisió de la plaça temporal per 

urgència següents:  
 

 Una plaça temporal per urgència d’enginyer/a tècnic/a del grup de classificació 
A2, tècnic de gestió, de la plantilla del personal funcionari interí del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental adscrita a l’àrea de Medi Ambient i Territori.  

 
SALARI BRUT ANUAL: 34.394,86 €  

 
b) El sistema de selecció i provisió d’aquesta plaça serà mitjançant concurs. L’acreditació 

de les capacitats es realitzarà, en una primera fase, a partir de l’avaluació del currículum 
i els mèrits aportats per cada candidat/a. Els candidats que superen l’avaluació del 
currículum seran convocats a una entrevista individual.   

 
c) Les tasques que es desenvoluparan en aquests llocs de treball seran en relació amb les 

funcions següents: 
 

Li corresponen les funcions d'estudi, proposta, control, execució i/o inspecció referides 
a les activitats tècniques derivades d'una determinada titulació acadèmica. 1. Realitzar 
informes per a la Ponència Ambiental Comarcal i assistir a les seves reunions  
2. Assistir tècnicament als ajuntaments en matèria de seguretat i medi ambient sobre 
les activitats (realitzar informes, elaborar programes, realitzar inspeccions i controls, 
atendre visites, assistir a reunions, etc)  
3. Assistir tècnicament als ajuntaments en matèria de serveis i subministraments 
(preparació de plecs, seguiment de contractes, aprovació de factures, resolució 
d'incidències, etc)  
4. Informar, proposar i dur a terme inspeccions i controls de competència municipal en 
matèria de seguretat social i medi ambient sobre les obres i infraestructures de 
companyies de serveis. 
 5. 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.  
6. Informar, proposar, dirigir, dur a terme inspeccions i controls, fer el seguiment i 
assessorar sobre les obres, equipaments i serveis de titularitat municipal i comarcal, en 
l'àmbit de medi ambient i enginyeria  
7. Assistència tècnica als ajuntaments en temes diversos (eficiència energètica, 
elaboració d'ordenances, gestió de subvencions, col·laboració amb tècnics d'altres 
administracions, etc.) 

 
2. Requisits de participació de les persones aspirants  

 
Per ser admès les persones aspirants han de reunir els requisits i les condicions 
següents: 
 

a) Tenir la nacionalitat espanyola o la dels altres estats 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, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors. També seran admesos 



 
 
 
 

 
 

el cònjuge, els descendents i els descendents del cònjuge tant dels espanyols com dels 
nacionals dels altres estats membres de la Unió Europea, qualsevol que sigui la seva 
nacionalitat, sempre que els cònjuges no estiguin separats de dret i els descendents siguin 
menors de 21 anys o majors d’aquesta edat però visquin a càrrec dels seus progenitors.  
És preceptiva la nacionalitat espanyola en aquells llocs de treball que impliquin una 
participació en l’exercici públic o en les funcions que tenen per objecte la salvaguarda 
dels interessos de l’Estat o de les administracions públiques. 
 

b) Haver complert 16 anys i no superar l'edat establerta per a la jubilació forçosa. 
 

c) Posseir la titulació suficient, els mèrits i capacitats i estar en condicions de tenir l’acreditació 
corresponent en la data en què s’acabi el termini de presentació de sol·licituds per prendre 
part en les proves selectives: 

 
PLAÇA DE L’ÀREA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI:   
 
Titulació: Graduat/da universitari/a en enginyeria tècnica o titulació equivalent.  
 
Altres: Nivell C de català.  

 

Les titulacions obtingudes a l’estranger hauran d’estar homologades a les titulacions 
reconegudes a Espanya de conformitat amb el que estableix la normativa sobre aquesta 
matèria.  
 

d) Tenir capacitat funcional per a l'exercici de les places convocades. 
 
e) No estar separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les 

administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats 
autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs 
públics per resolució judicial, per accedir al cos o escala de funcionari, o per exercir 
funcions similars a les que desenvolupaven en el cas del personal laboral, del qual hagi 
estat separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d’un altre Estat no ha de trobar-se 
inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o 
equivalent que impedeixi en el seu Estat, en els mateixos termes, accedir a l’ocupació 
pública. 

 
Els aspirants que disposin de NIE hauran d’acreditar no haver estat condemnats per 
sentència ferma per delictes contra la llibertat i indemnitat sexual en el país d’origen 
mitjançant l’acreditació que correspongui.  
 
Tots els requisits exigits s’han de tenir en el dia que acabi el termini de presentació de 
sol·licituds, i s’han de mantenir en el moment de l’atorgament del contracte o el 
nomenament.  

 
3. Presentació de les sol·licituds 

 
3.1  Els/les aspirants que desitgin prendre part en les proves selectives podran presentar la 

sol·licitud en model oficial que està disponible a la pàgina web d’aquest Consell 
Comarcal   www.vallesoriental.cat (instància genèrica) pels mitjans següents: 

 
a) En el registre electrònic del Consell Comarcal o en el registre electrònic 

de les administracions públiques relacionades a l’article 2.1 de la Llei 
39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques (en endavant, LPACAP). 

b) De manera presencial, a les oficines de registre del Consell Comarcal, 
carrer Miquel Ricomà núm. 46 de Granollers,  els matins de dilluns a 



 
 
 
 

 
 

divendres de 8.30 a 14.00 hores i  les tardes dels dimecres de 16.00 a 
18.00 hores. 

c) A les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s’estableixi. 
d) A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d’Espanya a 

l’estranger. 
e) A les oficines d’assistència en matèria de registres. 

 
En el cas que s’opti per presentar la sol·licitud en altres registres públics 
habilitats diferents del propi del Consell Comarcal del Vallès Oriental o a les 
oficines de Correus, s’haurà de trametre via correu electrònic 
(piv@vallesoriental.cat), el mateix dia, còpia de la sol·licitud degudament 
registrada o segellada. 

A la sol·licitud s’han d’adjuntar els documents següents: 
a) Fotocòpia del document d’identitat. 
b) Currículum vitae. 
c) Fotocòpia de la titulació acadèmica exigida a les bases. 
d) Fotocòpia de tota la documentació acreditativa dels mèrits al·legats i 

valorables a la fase de concurs (en els termes i continguts del epígraf 6) 
i dels requisits mínims necessaris per tenir dret a participar en les 
proves. 

 
3.2. El termini per presentar les sol·licituds serà de 10 dies hàbils, a comptar a partir de l’endemà 

de la publicació de l’anunci de la convocatòria al tauler d’anuncis del Consell Comarcal i en 
tots aquells mitjans que garanteixen la publicitat.  
 

3.3. Els/les aspirants amb discapacitat que desitgin l’adaptació de temps i mitjans per a la 
realització de les proves, o l’adaptació del lloc de treball, han de fer constar aquestes 
circumstàncies a la sol·licitud i aportar un certificat emès per l’equip de valoració multi 
professional competent que indiqui quines són les adaptacions necessàries. En el cas que 
optin per la quota de reserva de persones discapacitades han d'indicar expressament a la 
sol·licitud el grau de discapacitat. 

 
4. Llista d’aspirants  

 

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el president del Consell Comarcal dicta un 
decret, en el termini d’un mes, i declara aprovada la llista  dels aspirants, que s’ha de publicar 
en el tauler d’anuncis del Consell Comarcal. 
L’Àrea de Persones i Valors es posarà en contacte amb els aspirants admesos per concretar, si 
s’escau, l’entrevista un cop valorat el currículum. 
  
5. Tribunal qualificador 

 

El tribunal qualificador de les proves nomenat pel president del Consell Comarcal està constituït 
per: 
a) President 

- El cap de l’Àrea de Persones i Valors o persona en qui delegui. 
b) Vocals (amb veu i vot) 

- El cap de l’Àrea de la plaça la qual s’està seleccionant o persona amb la titulació 
corresponent. 

- Un empleat públic amb la titulació adequada en cada cas. 
 

El tribunal està integrat, a més, pels membres suplents respectius que, simultàniament amb els 
titulars, són designats per a la constitució del tribunal. Els vocals han de tenir una titulació igual 
o superior a l’exigida per a l’accés a les places objecte de la convocatòria. 



 
 
 
 

 
 

La designació dels membres del tribunal s’ha d’ajustar a les regles establertes en l’article 60 del 
text refós de l’Estatut bàsic de l’empleat públic aprovat pel RDL 5/2015, de 30 d’octubre, i es fa 
pública mitjançant anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
El tribunal no pot constituir-se ni actuar sense l’assistència de més de la meitat dels seus 
membres, ja siguin titulars o suplents, i les decisions s’han d’adoptar per majoria simple; en cas 
d’empat, decideix el vot de qualitat del president. 
 
El tribunal pot disposar de l’assessorament d’especialistes, per a totes o algunes de les proves, 
els quals s’han de limitar a l’exercici de les seves especialitats tècniques. 
 
El tribunal ha d’adoptar les previsions necessàries perquè els aspirants amb disminució 
gaudeixin de condicions similars, per dur a terme les proves, a les de la resta dels aspirants. El 
tribunal pot demanar prèviament l’informe de l’administració laboral sanitària o dels òrgans 
competents en matèria de disminució pel que fa als aspirants que hagin al·legat aquesta 
condició. 
 
La no presentació d’un/a aspirant a qualsevol de les fases en el moment de ser cridat determina 
automàticament la pèrdua del dret a participar en la prova i en les successives, i queda  exclòs, 
en conseqüència, del procés selectiu. 
 
L’abstenció i recusació dels membres del tribunal s’ha d’ajustar al que preveuen els articles 28 i 
29 de la LPACAP. 
 
6. Inici i desenvolupament del procediment de selecció 

 
 

El procediment de selecció s’inicia amb la convocatòria, que correspon al president del Consell 
Comarcal, s’ha de publicar al tauler d’anuncis del Consell Comarcal. Per identificar-se els 
aspirants han de concórrer a cada exercici amb el document d’identitat. 
Les entrevistes als candidats podran fer-se mitjançant videoconferència, mitjà que permetria 
complir el requisit de constatació de la presència personal durant el desenvolupament de 
l’entrevista, tant del candidat com dels membres de Tribunal, conèixer la identitat dels membres 
i participants, el contingut de les seves manifestacions i el moment en què aquestes es 
produeixen, així com la interactivitat i intercomunicació entre elles en temps real.  
 
Cal tenir disponibilitat dels mitjans durant la sessió i la participació dels candidats en l’entrevista 
cal que es pugui constatar en l’expedient administratiu mitjançant la gravació.   
 

a) La plataforma és compatible amb PC, Mac, Linux, iOS i Android.  
No obstant, i d’acord amb les recomanacions de seguretat del Centre de 
Criptologia Nacional, els usuaris de Windows hauran d’actualitzar, amb 
caràcter previ a l’inici de la sessió, la plataforma Zoom a la seva ultima versió 
(actualment 5.3.2) mitjançant la descàrrega i execució de l’arxiu que es troba 
a l’enllaç següent: 
https://zoom.us/client/latest/ZoomInstaller.exe 

b) El registre i l’accés dels aspirants a l’entrevista es du a terme a través de 
l’enllaç descrit en el punt següent.  
https://us02web.zoom.us/j/85167602747?pwd=NVdZWmFhMk9vUnRLcm
JVUy82UXFwdz09 

c) La plataforma permet l’enregistrament de la veu i la imatge de la sessió que 
resta emmagatzemada en els servidors locals del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental. 

 
 
ÀREA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI 

 



 
 
 
 

 
 

 Concurs per urgència d’una plaça temporal d’enginyer/a tècnic/a del grup de classificació 
A2, tècnic de gestió, de la plantilla del personal funcionari interí del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental adscrita a l’àrea de Medi Ambient i Territori. 

 
L’acreditació de les capacitats es realitzarà, en una primera fase, a partir de l’avaluació del 
currículum de cada candidat/a i mèrits aportats.   
 
Mèrits a valorar  
Es valoren els mèrits degudament acreditats en el moment de la presentació de les sol·licituds i 
la puntuació se suma a la fase d’entrevista en el cas d’aquells candidats que hagin superat les 
proves, d’acord amb els barems següents: 

a) Per desenvolupar activitats substancialment coincidents o anàlogues en el seu 
contingut professional i nivell tècnic, a les corresponents a la plaça que s’opta, a raó 
d’un punt per cada any o fracció superior a sis mesos, fins a un màxim de dos punts. 
 

 L'experiència a les empreses privades s'acredita amb l'informe de vida laboral emès 
dins el mes anterior a la finalització del termini de presentació d'instàncies i amb una 
certificació amb indicació expressa la categoria professional desenvolupada, funcions, 
període de temps, règim de dedicació, experiència adquirida i amb una identificació 
inequívoca del sotasignat i de l’empresa mitjançant una firma i un segell 
respectivament. 
 

 L'experiència professional en les administracions o empreses del sector públic s'ha 
d'acreditar mitjançant certificació de l'òrgan competent (Reial Decret 1461/1982, de 25 
de juny, pel qual es dicten normes d’aplicació de la Llei 70/1978, de 26 de desembre, 
de reconeixement de serveis previs a l’Administració pública.) amb indicació expressa 
de l'escala i subescala o categoria professional desenvolupada, funcions, període de 
temps, règim de dedicació i experiència adquirida. L'antiguitat i els serveis prestats en 
aquesta administració no caldrà que s'acreditin documentalment i s'admetran i 
valoraran amb base a les dades que obrin en els expedients personals de les persones 
aspirants. 
 

b) Per a la realització acreditada de cursos de formació i/o perfeccionament relacionats 
amb les funcions pròpies del lloc a proveir, fins a un màxim de dos punts, a raó del 
barem següent: 

 
 0,1 punts................. de 15 a 30 hores 
 0,2 punts ................ de 31 a 50 hores 
 0,3 punts................. de 51 a 100 hores 
 0,4 punts................. de 101 a 150 hores 
 0,5 punts................. de 151 a 300 hores 
 1 punts....................de més de 300 hores 
 

L'acreditació de la formació es farà mitjançant fotocòpia de la certificació, amb especificació 
de l'entitat organitzadora, denominació del curs i durada del curs en hores o en crèdits. En 
el supòsit que no s'especifiqui la duració en hores o crèdits o sigui inferior a 15 hores, 
quedarà a criteri del tribunal la valoració o no del mèrit. En cas que es valori, es farà aplicant 
la puntuació mínima establerta a les bases específiques. 
La puntuació màxima en aquesta fase serà de 4 punts. Per superar aquesta fase els 
candidats han d’obtenir al menys 2 punts.   
 
Els candidats que superen l’avaluació del currículum seran convocats  a una entrevista 
individual per part per Tribunal del procés.  
 
La puntuació de l’entrevista, de caràcter obligatòria per tots els aspirants que hagin superat 
la fase anterior, però no eliminatòria,  serà entre 0 i 5 punts.  



 
 
 
 

 
 

 
7. Qualificació final 

 

La qualificació final és el resultat de sumar la puntuació obtinguda de la fase  de concurs més 
l’obtinguda a la fase d’entrevista.  
 
8. Relació d’aprovats i proposta de nomenament i de contractacions 

 

Després d’efectuar la qualificació de les dues fases, el tribunal farà pública al tauler d’anuncis 
del Consell Comarcal la llista dels aspirants que hagin superat la totalitat per ordre de puntuació, 
i la trametrà a la Gerència del Consell Comarcal, perquè nomeni als funcionaris interins i contracti 
el personal laboral. 
 
En cas d’empat, l’ordre s’establirà atenent, en primer lloc i en els procediments de concurs, a la 
persona aspirant que hagi obtingut la major puntuació en la fase d’avaluació dels mèrits. Si 
persisteix l’empat, segons la puntuació obtinguda en l’entrevista. Si encara persisteix l'empat, es 
faculta l’òrgan de selecció per ordenar una prova d’aptitud relacionada amb les funcions pròpies 
de les places convocades que determinarà l’aspirant amb millor capacitat. 
 
El tribunal, no obstant això, només pot declarar aprovats un nombre d’aspirants no superior al 
de les places objecte de la convocatòria.  
 
9. Presentació de documents 

 

Els/les aspirants proposats/des han de presentar als Serveis de Recursos Humans de la 
corporació, en el termini de quinze dies hàbils a partir de l'endemà de l'exposició de la llista de 
persones aprovades i sense requeriment previ, els documents acreditatius de les condicions de 
capacitat i dels requisits exigits que es detallen a la base general segona. 
 
10. Incompatibilitats 

 
En l'exercici de la funció pública atribuïda a la plaça a la qual ha estat destinat/da, serà aplicable 
al/a la funcionari/ària la normativa vigent sobre el règim d'incompatibilitats en el sector públic, en 
compliment de la qual la persona aspirant, abans d'incorporar-se al servei de la corporació, ha 
d'efectuar una declaració d'activitats i, si escau, sol·licitar la compatibilitat en el formulari que li 
facilitaran els Serveis Persones i Valors de la corporació, o exercir, altrament, l'opció que preveu 
l'article 10 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre i l'article 337 del Decret 214/1990. 
 
11. Adjudicació de destinacions 

 
L'assignació de les destinacions s'efectuarà directament segons l'ordre de qualificació final 
obtinguda al concurs, sempre que compleixin els requisits establerts a la relació de llocs de 
treball.  
Un cop es faci saber les destinacions disponibles a cada un dels aspirants, aquest hauran de 
manifestar en un termini no superior a 48 hores quin és la seva opció.  
 
12. Incidències 

 

El tribunal queda facultat per resoldre qualsevol dubte que es presenti durant aquesta 
convocatòria i per prendre els acords necessaris per al bon ordre de les proves selectives. 
 
13. Impugnacions 

 

Aquestes bases i la seva convocatòria, els actes administratius que se’n derivin, així com 
l’actuació del tribunal, poden ser impugnats pels interessats en els casos i la forma establerts en 
la LPACAP. 



 
 
 
 

 
 

 
14. Disposició addicional  

 

En allò que no està previst a les bases, es procedeix d’acord amb el que preveu el RDL 5/2015, 
de 30 d’octubre, per la que s’aprova l’Estatut bàsic de l’empleat públic, pel Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
Reglament del personal al servei de les entitats locals aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de 
juliol i, supletòriament, per la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals 
vigents a Catalunya, en matèria de funció pública aprovada pel Decret legislatiu 1/1997, de 31 
d’octubre, pel RD 896/1991, pel qual s’estableixen les regles bàsiques i programes mínims que 
deu ajustar-se el procediment de selecció  dels funcionaris de l’administració local, de 7 de juny, 
la Llei 30/1984, de mesures per a la reforma de la funció pública, de 2 d’agost, i la Llei 23/1988, 
modificació de la Llei de mesures per a la reforma de la funció pública, de 28 de juliol. 

 

2. Els successius anuncis relacionats amb aquesta convocatòria es publicaran al tauler 
d’anuncis del Consell Comarcal.” 

 
 

 
Per això, 
PROPOSO:  
 

1. Aprovar la convocatòria i les bases per a seleccionar per urgència el lloc de treball temporal següent:  
 
BASES QUE REGEIXEN LA CONVOCATÒRIA DEL PROCÈS DE SELECCIÓ I PROVISIÓ PER 
URGÈNCIA DE PERSONAL TEMPORAL MITJANÇANT CONCURS 

 
1. Objecte de la convocatòria 

 
a) És objecte d’aquesta convocatòria és la selecció i provisió per urgència de la plaça temporal següent:  

 

 Una plaça d’arquitecte/a tècnic/a del grup de classificació A2, tècnic de gestió, de la 
plantilla del personal funcionari interí del Consell Comarcal del Vallès Oriental 
adscrita a l’àrea de Medi Ambient i Territori pel període de temps en que es prolongui 
una baixa per maternitat i permisos relacionats.  

 
Aquesta plaça li corresponen les retribucions brutes mensuals de 2.948,38 euros d’acord 
amb el detall següent:  

 

Base        1.050,06 €  

Destí           432,32 €  
Específic        1.015,00 €  
 

b) El sistema de selecció i provisió d’aquesta plaça serà mitjançant concurs. L’acreditació de les capacitats 
es realitzarà, en una primera fase, a partir de l’avaluació del currículum i els mèrits aportats per cada 
candidat/a. Els candidats que superen l’avaluació del currículum seran convocats a una entrevista 
individual.   
 

c) Les tasques que es desenvoluparan en aquests llocs de treball seran en relació amb les funcions següents: 
 

1. Planificar, proposar, dirigir i/o executar, fer el seguiment i assessorar sobre els projectes, 
programes, actuacions, ordenances, subvencions i contractes de serveis en l’àmbit de 
l’arquitectura als ajuntaments. 

2. Inclou la redacció de plecs de clàusules per contractes de l’Administració i d’informes previs 
a la contractació i de proposta de resolució. Redacció i d’ordenances municipals relatives a 
obres i col•laboració en la redacció d’altres, com per exemples les fiscals. 



 
 
 
 

 
 

3. Informar i dur a terme inspeccions i controls de competència municipal en matèria 
d’arquitectura sobre les obres, infraestructures, instal•lacions i establiments, tant de promoció 
privada, com municipals, com a instància de les companyies de serveis. Dur a terme gestions 
amb les companyies i gestionar i aprovar econòmicament.  

4. Informar, proposar, elaborar projectes i documents tècnics, dirigir dur a terme coordinacions 
de seguretat i salut, dur a terme inspeccions i controls. Redacció de plans promoguts per 
l’ajuntament, seguiment, redactar propostes de resolució, coordinar la seva tramitació amb 
altres administracions, assessorar i informar als ciutadans, al respecte.  

5. Atendre consultes presencials i escrites de ciutadans i de membres de l’equip de govern dels 
ajuntaments.  

6. Informar llicències d’obres majors i menors, fiscalitzar les comunicacions d’obres i primeres 
ocupacions, tramitar expedients de protecció de la legalitat urbanística i de gestió urbanística 
als ajuntaments. Redacció d’informes, propostes de resolució i exercici de l’activitat 
inspectora. 

7. Suport al personal dels ajuntaments. 
8. Tramitar les cèdules d’habitabilitat de segona ocupació que es registren d’entrada a l’oficina 

Local d’Habitatge que es registren d’entrada a l’oficina local d’habitatge del consell comarcal, 
incloent l’entrada de dades al programa específic, la redacció d’informes de requeriment de 
dades i de cartes de tramesa de documentació particulars i a altres administracions, la 
proposta de resolució de l’expedient i l’atenció de consultes relacionades.  

9. Tramitar els expedients de sol•licitud d’ajuts de rehabilitació d’habitatge que es registren 
d’entrada a l’Oficina Local d’Habitatge del Consell Comarcal, incloent l’entrada de dades al 
programa específic, la redacció d’informes de requeriment de dades i de cartes de tramesa 
de documentació a particulars i a altres administracions, la proposta de resolució de 
l’expedient, la inspecció dels immobles i l’atenció de consultes relacionades. 

10. Redactar els informes semestrals i anuals de l’activitat de l’Oficina Local d’Habitatge del 
Consell Comarcal del Vallès i de renovació de convent amb l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya. 

11. Revisar la documentació presentada al consell comarcal pels ajuntaments de la comarca 
referida al PUOSC (Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya), redactar informes de 
requeriment de dades, atendre les consultes relacionades i efectuar inspeccions de les obres. 
Redacció d’informes de despeses de manteniment i gestions amb altres àrees per sol•licitar 
la subvenció corresponent a la seva línia de manteniment.  

12. Revisar i proposar l’aprovació o denegació de les factures presentades pels proveïdors del 
consell comarcal.  

13. Fiscalitzar el servei de neteja de les seus del Consell i de l’Arxiu Comarcal, efectuant controls 
de qualitat i comprovant l’assistència dels treballadors externs i el compliment del contracte 
de l’empresa encarregada dels servei pel que fa a les tasques i freqüències amb què es 
realitzen i la presentació de la documentació requerida.  

14. Gestionar el manteniment de la seu del Consell Comarcal, dur a terme el control de la correcta 
prestació del servei de manteniment per part de l’empresa contractada, requerir-la quan es 
produeixin avaries o defectes a les seves instal•lacions per tal que procedeixi a la seva 
reparació i sol•licitar pressupostos quan es necessari.  

15. Efectuar estudis per dur a terme obres a la seu del Consell Comarcal i sol•licitar pressupostos 
a proveïdors. Control d’execució d’obres efectuades a l’edifici del consell, gestions amb les 
empreses que hi intervenen.  

16. Participació com a membre del tribunal en processos de selecció de personal del Consell 
Comarcal i com a membre de la mesa de contractació en els contractes de serveis efectuats. 
 

2. Requisits de participació de les persones aspirants  
 

Per ser admès les persones aspirants han de reunir els requisits i les condicions següents: 
 

a) Tenir la nacionalitat espanyola o la dels altres estats 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, els sigui 
aplicable la lliure circulació de treballadors. També seran admesos el cònjuge, els descendents i els 



 
 
 
 

 
 

descendents del cònjuge tant dels espanyols com dels nacionals dels altres estats membres de la Unió 
Europea, qualsevol que sigui la seva nacionalitat, sempre que els cònjuges no estiguin separats de dret i 
els descendents siguin menors de 21 anys o majors d’aquesta edat però visquin a càrrec dels seus 
progenitors.  

És preceptiva la nacionalitat espanyola en aquells llocs de treball que impliquin una participació en 
l’exercici públic o en les funcions que tenen per objecte la salvaguarda dels interessos de l’Estat o 
de les administracions públiques. 
 

b) Haver complert 16 anys i no superar l'edat establerta per a la jubilació forçosa. 
 

c) Posseir la titulació suficient, els mèrits i capacitats i estar en condicions de tenir l’acreditació corresponent 
en la data en què s’acabi el termini de presentació de sol·licituds per prendre part en les proves selectives: 
 
PLAÇA DE L’ÀREA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI:   
 
Titulació: Grau en arquitectura tècnica o titulació equivalent 

 

Les titulacions obtingudes a l’estranger hauran d’estar homologades a les titulacions reconegudes a 
Espanya de conformitat amb el que estableix la normativa sobre aquesta matèria.  

d) Tenir capacitat funcional per a l'exercici de les places convocades. 
 
e) No estar separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions 

públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en 
inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per accedir 
al cos o escala de funcionari, o per exercir funcions similars a les que desenvolupaven en el cas del 
personal laboral, del qual hagi estat separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d’un altre Estat no 
ha de trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o 
equivalent que impedeixi en el seu Estat, en els mateixos termes, accedir a l’ocupació pública. 

 
Els aspirants que disposin de NIE hauran d’acreditar no haver estat condemnats per sentència ferma 
per delictes contra la llibertat i indemnitat sexual en el país d’origen mitjançant l’acreditació que 
correspongui.  
 
Tots els requisits exigits s’han de tenir en el dia que acabi el termini de presentació de sol·licituds, i 
s’han de mantenir en el moment de l’atorgament del contracte o el nomenament.  

 
Els aspirants que disposin de NIE hauran d’acreditar no haver estat condemnats per sentència ferma 
per delictes contra la llibertat i indemnitat sexual en el país d’origen mitjançant l’acreditació que 
correspongui.  
 
Tots els requisits exigits s’han de tenir en el dia que acabi el termini de presentació de sol·licituds, i 
s’han de mantenir en el moment de l’atorgament del contracte o el nomenament.  

 
3. Presentació de les sol·licituds 

 
3.1  Els/les aspirants que desitgin prendre part en les proves selectives podran presentar la sol·licitud en 

model oficial que està disponible a la pàgina web d’aquest Consell Comarcal   www.vallesoriental.cat 
(instància genèrica) pels mitjans següents: 

 
f) En el registre electrònic del Consell Comarcal o en el registre electrònic de les 

administracions públiques relacionades a l’article 2.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, 
del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (en endavant, 
LPACAP). 

g) De manera presencial, a les oficines de registre del Consell Comarcal, carrer Miquel 
Ricomà núm. 46 de Granollers,  els matins de dilluns a divendres de 8.30 a 14.00 hores 
i  les tardes dels dimecres de 16.00 a 18.00 hores. 



 
 
 
 

 
 

h) A les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s’estableixi. 
i) A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d’Espanya a l’estranger. 
j) A les oficines d’assistència en matèria de registres. 

 
En el cas que s’opti per presentar la sol·licitud en altres registres públics habilitats diferents 
del propi del Consell Comarcal del Vallès Oriental o a les oficines de Correus, s’haurà de 
trametre via correu electrònic (piv@vallesoriental.cat), el mateix dia, còpia de la sol·licitud 
degudament registrada o segellada. 

A la sol·licitud s’han d’adjuntar els documents següents: 
e) Fotocòpia del document d’identitat. 
f) Currículum vitae. 
g) Fotocòpia de la titulació acadèmica exigida a les bases. 
h) Fotocòpia de tota la documentació acreditativa dels mèrits al·legats i valorables a la 

fase de concurs (en els termes i continguts del epígraf 6) i dels requisits mínims 
necessaris per tenir dret a participar en les proves. 

 
3.2. El termini per presentar les sol·licituds serà de 10 dies hàbils, a comptar a partir de l’endemà de la 

publicació de l’anunci de la convocatòria al tauler d’anuncis del Consell Comarcal i en tots aquells 
mitjans que garanteixen la publicitat.  

  
3.3. Els/les aspirants amb discapacitat que desitgin l’adaptació de temps i mitjans per a la realització de 

les proves, o l’adaptació del lloc de treball, han de fer constar aquestes circumstàncies a la 
sol·licitud i aportar un certificat emès per l’equip de valoració multi professional competent que 
indiqui quines són les adaptacions necessàries. En el cas que optin per la quota de reserva de 
persones discapacitades han d'indicar expressament a la sol·licitud el grau de discapacitat. 

 
4. Llista d’aspirants 

 

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el president del Consell Comarcal dicta un decret, en el 
termini d’un mes, i declara aprovada la llista dels aspirants, que s’ha de publicar en el tauler d’anuncis del 
Consell Comarcal.   
L’Àrea de Persones i Valors es posarà en contacte amb els aspirants admesos per concretar, si s’escau, 
l’entrevista un cop valorat el currículum. 

 
5. Tribunal qualificador 

 

El tribunal qualificador de les proves nomenat pel president del Consell Comarcal està constituït per: 
c) President 

- El cap de l’Àrea de Persones i Valors o persona en qui delegui. 
 

d) Vocals (amb veu i vot) 
- El cap de l’Àrea de la plaça la qual s’està seleccionant o persona amb la titulació corresponent. 

- Un empleat públic amb la titulació adequada en cada cas. 
 

El tribunal està integrat, a més, pels membres suplents respectius que, simultàniament amb els titulars, 
són designats per a la constitució del tribunal. Els vocals han de tenir una titulació igual o superior a 
l’exigida per a l’accés a les places objecte de la convocatòria. 
La designació dels membres del tribunal s’ha d’ajustar a les regles establertes en l’article 60 del text refós 
de l’Estatut bàsic de l’empleat públic aprovat pel RDL 5/2015, de 30 d’octubre, i es fa pública mitjançant 
anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
El tribunal no pot constituir-se ni actuar sense l’assistència de més de la meitat dels seus membres, ja 
siguin titulars o suplents, i les decisions s’han d’adoptar per majoria simple; en cas d’empat, decideix el 
vot de qualitat del president. 
El tribunal pot disposar de l’assessorament d’especialistes, per a totes o algunes de les proves, els quals 
s’han de limitar a l’exercici de les seves especialitats tècniques. 



 
 
 
 

 
 

El tribunal ha d’adoptar les previsions necessàries perquè els aspirants amb disminució gaudeixin de 
condicions similars, per dur a terme les proves, a les de la resta dels aspirants. El tribunal pot demanar 
prèviament l’informe de l’administració laboral sanitària o dels òrgans competents en matèria de 
disminució pel que fa als aspirants que hagin al·legat aquesta condició. 
La no presentació d’un/a aspirant a qualsevol de les fases en el moment de ser cridat determina 
automàticament la pèrdua del dret a participar en la prova i en les successives, i queda  exclòs, en 
conseqüència, del procés selectiu. 
L’abstenció i recusació dels membres del tribunal s’ha d’ajustar al que preveuen els articles 28 i 29 de la 
LPACAP. 

 
6. Inici i desenvolupament del procediment de selecció 

 

El procediment de selecció s’inicia amb la convocatòria, que correspon al president del Consell Comarcal, 
s’ha de publicar al tauler d’anuncis del Consell Comarcal. Per identificar-se els aspirants han de concórrer 
a cada exercici amb el document d’identitat. 
De conformitat amb l’establert a l’article 70 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre de procediment administratiu 
comú de les administracions públiques (LPAC) que obliga a la instrucció electrònica de tots els expedients 
administratius, el secretari del Tribunal de procés selectiu digitalitzarà i emetrà copia autèntica en el 
moment de finalització de la prova dels documents manuscrits que constitueixen la contestació de les 
persones aspirants a les diferents proves del procés de selecció.  
Les entrevistes als candidats podran fer-se mitjançant videoconferència, mitjà que permetria complir el 
requisit de constatació de la presència personal durant el desenvolupament de l’entrevista, tant del 
candidat com dels membres de Tribunal, conèixer la identitat dels membres i participants, el contingut de 
les seves manifestacions i el moment en què aquestes es produeixen, així com la interactivitat i 
intercomunicació entre elles en temps real.  

 
Cal tenir disponibilitat dels mitjans durant la sessió i la participació dels candidats en l’entrevista cal que 
es pugui constatar en l’expedient administratiu mitjançant la gravació.   

 
d) La plataforma és compatible amb PC, Mac, Linux, iOS i Android.  

No obstant, i d’acord amb les recomanacions de seguretat del Centre de Criptologia Nacional, els 
usuaris de Windows hauran d’actualitzar, amb caràcter previ a l’inici de la sessió, la plataforma Zoom 
a la seva ultima versió (actualment 5.3.2) mitjançant la descàrrega i execució de l’arxiu que es troba 
a l’enllaç següent: 
https://zoom.us/client/latest/ZoomInstaller.exe 

e) El registre i l’accés dels aspirants a l’entrevista es du a terme a través de l’enllaç descrit en el punt 
següent.  
https://us02web.zoom.us/j/85167602747?pwd=NVdZWmFhMk9vUnRLcmJVUy82UXFwdz09 

f) La plataforma permet l’enregistrament de la veu i la imatge de la sessió que resta emmagatzemada 
en els servidors locals del Consell Comarcal del Vallès Oriental. 

 
 

ÀREA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI 

 

 Concurs per urgència d’una plaça d’arquitecte/a tècnic/a del grup de classificació A2, tècnic de 
gestió, de la plantilla del personal funcionari interí del Consell Comarcal del Vallès Oriental 
adscrita a l’àrea de Medi Ambient i Territori pel període de temps en que es prolongui una baixa 
per maternitat i permisos relacionats.  

 
L’acreditació de les capacitats es realitzarà, en una primera fase, a partir de l’avaluació del currículum de 
cada candidat/a i mèrits aportats.   
 
Mèrits a valorar  
Es valoren els mèrits degudament acreditats en el moment de la presentació de les sol·licituds i la 
puntuació se suma a la fase d’entrevista en el cas d’aquells candidats que hagin superat les proves, 
d’acord amb els barems següents: 



 
 
 
 

 
 

c) Per desenvolupar activitats substancialment coincidents o anàlogues en el seu contingut professional i 
nivell tècnic, a les corresponents a la plaça que s’opta, a raó d’un punt per cada any o fracció superior a 
sis mesos, fins a un màxim de dos punts. 
 

 L'experiència a les empreses privades s'acredita amb l'informe de vida laboral emès dins el mes anterior 
a la finalització del termini de presentació d'instàncies i amb una certificació amb indicació expressa la 
categoria professional desenvolupada, funcions, període de temps, règim de dedicació, experiència 
adquirida i amb una identificació inequívoca del sotasignat i de l’empresa mitjançant una firma i un segell 
respectivament. 
 

 L'experiència professional en les administracions o empreses del sector públic s'ha d'acreditar mitjançant 
certificació de l'òrgan competent (Reial Decret 1461/1982, de 25 de juny, pel qual es dicten normes 
d’aplicació de la Llei 70/1978, de 26 de desembre, de reconeixement de serveis previs a l’Administració 
pública.) amb indicació expressa de l'escala i subescala o categoria professional desenvolupada, funcions, 
període de temps, règim de dedicació i experiència adquirida. L'antiguitat i els serveis prestats en aquesta 
administració no caldrà que s'acreditin documentalment i s'admetran i valoraran amb base a les dades 
que obrin en els expedients personals de les persones aspirants. 
 

d) Per a la realització acreditada de cursos de formació i/o perfeccionament relacionats amb les funcions 
pròpies del lloc a proveir, fins a un màxim de dos punts, a raó del barem següent: 
 

 0,1 punts................. de 15 a 30 hores 
 0,2 punts ................ de 31 a 50 hores 
 0,3 punts................. de 51 a 100 hores 
 0,4 punts................. de 101 a 150 hores 
 0,5 punts................. de 151 a 300 hores 
 1 punts....................de més de 300 hores 

 
L'acreditació de la formació es farà mitjançant fotocòpia de la certificació, amb especificació de l'entitat 
organitzadora, denominació del curs i durada del curs en hores o en crèdits. En el supòsit que no 
s'especifiqui la duració en hores o crèdits o sigui inferior a 15 hores, quedarà a criteri del tribunal la 
valoració o no del mèrit. En cas que es valori, es farà aplicant la puntuació mínima establerta a les bases 
específiques. 
La puntuació màxima en aquesta fase serà de 4 punts. Per superar aquesta fase els candidats han 
d’obtenir al menys 2 punts.   
 
Els candidats que superen l’avaluació del currículum seran convocats  a una entrevista individual per part 
per Tribunal del procés.  
 
La puntuació de l’entrevista, de caràcter obligatòria per tots els aspirants que hagin superat la fase anterior, 
però no eliminatòria,  serà entre 0 i 5 punts.  
 

7. Qualificació final 
 

La qualificació final és el resultat de sumar la puntuació obtinguda de la fase  de concurs més l’obtinguda 
a la fase d’entrevista.  

8. Relació d’aprovats i proposta de nomenament i de contractacions 
 

Després d’efectuar la qualificació de les dues fases, el tribunal farà pública al tauler d’anuncis del Consell 
Comarcal la llista dels aspirants que hagin superat la totalitat per ordre de puntuació, i la trametrà a la 
Gerència del Consell Comarcal, perquè nomeni als funcionaris interins i contracti el personal laboral. 
En cas d’empat, l’ordre s’establirà atenent, en primer lloc i en els procediments de concurs, a la persona 
aspirant que hagi obtingut la major puntuació en la fase d’avaluació dels mèrits. Si persisteix l’empat, 
segons la puntuació obtinguda en l’entrevista. Si encara persisteix l'empat, es faculta l’òrgan de selecció 
per ordenar una prova d’aptitud relacionada amb les funcions pròpies de les places convocades que 
determinarà l’aspirant amb millor capacitat. 



 
 
 
 

 
 

El tribunal, no obstant això, només pot declarar aprovats un nombre d’aspirants no superior al de les places 
objecte de la convocatòria.  

9. Presentació de documents 

Els/les aspirants proposats/des han de presentar als Serveis de Recursos Humans de la corporació, en el 
termini de quinze dies hàbils a partir de l'endemà de l'exposició de la llista de persones aprovades i sense 
requeriment previ, els documents acreditatius de les condicions de capacitat i dels requisits exigits que es 
detallen a la base general segona. 

10. Incompatibilitats 

 
En l'exercici de la funció pública atribuïda a la plaça a la qual ha estat destinat/da, serà aplicable al/a la 
funcionari/ària la normativa vigent sobre el règim d'incompatibilitats en el sector públic, en compliment de 
la qual la persona aspirant, abans d'incorporar-se al servei de la corporació, ha d'efectuar una declaració 
d'activitats i, si escau, sol·licitar la compatibilitat en el formulari que li facilitaran els Serveis Persones i 
Valors de la corporació, o exercir, altrament, l'opció que preveu l'article 10 de la Llei 21/1987, de 26 de 
novembre i l'article 337 del Decret 214/1990. 

11. Adjudicació de destinacions 

 
L'assignació de les destinacions s'efectuarà directament segons l'ordre de qualificació final obtinguda al 
concurs, sempre que compleixin els requisits establerts a la relació de llocs de treball.  
Un cop es faci saber les destinacions disponibles a cada un dels aspirants, aquest hauran de manifestar 
en un termini no superior a 48 hores quin és la seva opció.  
 

12. Incidències 

El tribunal queda facultat per resoldre qualsevol dubte que es presenti durant aquesta convocatòria i per 
prendre els acords necessaris per al bon ordre de les proves selectives. 
 

13. Impugnacions 

Aquestes bases i la seva convocatòria, els actes administratius que se’n derivin, així com l’actuació del 
tribunal, poden ser impugnats pels interessats en els casos i la forma establerts en la LPACAP. 
 

14. Disposició addicional  
 

En allò que no està previst a les bases, es procedeix d’acord amb el que preveu el RDL 5/2015, de 30 
d’octubre, per la que s’aprova l’Estatut bàsic de l’empleat públic, pel Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel Reglament del personal al 
servei de les entitats locals aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de juliol i, supletòriament, per la refosa en 
un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya, en matèria de funció pública 
aprovada pel Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel RD 896/1991, pel qual s’estableixen les regles 
bàsiques i programes mínims que deu ajustar-se el procediment de selecció  dels funcionaris de 
l’administració local, de 7 de juny, la Llei 30/1984, de mesures per a la reforma de la funció pública, de 2 
d’agost, i la Llei 23/1988, modificació de la Llei de mesures per a la reforma de la funció pública, de 28 de 
juliol. 
 

3. Els successius anuncis relacionats amb aquesta convocatòria es publicaran al tauler d’anuncis del Consell 
Comarcal.” 

 
2. El 21 d´abril de 2021 la Comissió Informativa ha aprovat informar favorablement i ha 

dictaminat aquesta proposta per assentiment unànime dels presents. 
 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. L’article 283.2 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya aprovat pel 

Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril. 



 
 
 
 

 
 

 
2. Els articles 55 i 76 del Reglament del personal al servei de les entitats locals aprovat pel 

Decret 214/1990, de 30 de juliol. 
 

3. L’article 102.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i l’article 
286.3 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya aprovat pel Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel que fa l’aprovació de les bases per les quals s’ha de regir 
la selecció del personal de les entitats locals. 
 

4. L’article 100.2 a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, segons 
el qual correspon a l’Administració de l’Estat establir reglamentàriament les regles bàsiques i 
els programes mínims a què ha d’ajustar-se el procediment de selecció i formació dels 
funcionaris al servei de l’Administració local.  

 
5. El Reial decret 896/1991, de 7 de juny, pel qual s’aproven les regles bàsiques i els programes 

mínims a què ha d’ajustar-se el procediment de selecció dels funcionaris de l’Administració local, 
de caràcter bàsic a efectes del que disposa l’article 149.1.18 de la Constitució. 

 
6. L’article 90 i ss del Reglament del personal al servei de les entitats locals aprovat pel  Decret 

214/1990, de 30 de juliol, pel que fa al règim de la convocatòria. 
 
7. L’article 13.1 del Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya aprovat pel 

Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre. 
 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Aprovar la convocatòria i les bases per a seleccionar per urgència el lloc de treball temporal 

següent:  
 

BASES QUE REGEIXEN LA CONVOCATÒRIA DEL PROCÈS DE SELECCIÓ I PROVISIÓ 
PER URGÈNCIA DE PERSONAL TEMPORAL MITJANÇANT CONCURS 
 
1. Objecte de la convocatòria 

 
a) És objecte d’aquesta convocatòria és la selecció i provisió per urgència de la plaça 

temporal següent:  
 

 Una plaça d’arquitecte/a tècnic/a del grup de classificació A2, tècnic de gestió, 
de la plantilla del personal funcionari interí del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental adscrita a l’àrea de Medi Ambient i Territori pel període de temps en que 
es prolongui una baixa per maternitat i permisos relacionats.  

 



 
 
 
 

 
 

Aquesta plaça li corresponen les retribucions brutes mensuals de 2.948,38 euros 
d’acord amb el detall següent:  

 
Base        1.050,06 €  
Destí           432,32 €  
Específic        1.015,00 €  
 

b) El sistema de selecció i provisió d’aquesta plaça serà mitjançant concurs. L’acreditació 
de les capacitats es realitzarà, en una primera fase, a partir de l’avaluació del 
currículum i els mèrits aportats per cada candidat/a. Els candidats que superen 
l’avaluació del currículum seran convocats a una entrevista individual.   
 

c) Les tasques que es desenvoluparan en aquests llocs de treball seran en relació amb les 
funcions següents: 

 
1. Planificar, proposar, dirigir i/o executar, fer el seguiment i assessorar sobre els 

projectes, programes, actuacions, ordenances, subvencions i contractes de 
serveis en l’àmbit de l’arquitectura als ajuntaments. 

2. Inclou la redacció de plecs de clàusules per contractes de l’Administració i 
d’informes previs a la contractació i de proposta de resolució. Redacció i 
d’ordenances municipals relatives a obres i col•laboració en la redacció d’altres, 
com per exemples les fiscals. 

3. Informar i dur a terme inspeccions i controls de competència municipal en 
matèria d’arquitectura sobre les obres, infraestructures, instal•lacions i 
establiments, tant de promoció privada, com municipals, com a instància de les 
companyies de serveis. Dur a terme gestions amb les companyies i gestionar i 
aprovar econòmicament.  

4. Informar, proposar, elaborar projectes i documents tècnics, dirigir dur a terme 
coordinacions de seguretat i salut, dur a terme inspeccions i controls. Redacció 
de plans promoguts per l’ajuntament, seguiment, redactar propostes de 
resolució, coordinar la seva tramitació amb altres administracions, assessorar i 
informar als ciutadans, al respecte.  

5. Atendre consultes presencials i escrites de ciutadans i de membres de l’equip 
de govern dels ajuntaments.  

6. Informar llicències d’obres majors i menors, fiscalitzar les comunicacions d’obres 
i primeres ocupacions, tramitar expedients de protecció de la legalitat urbanística 
i de gestió urbanística als ajuntaments. Redacció d’informes, propostes de 
resolució i exercici de l’activitat inspectora. 

7. Suport al personal dels ajuntaments. 
8. Tramitar les cèdules d’habitabilitat de segona ocupació que es registren 

d’entrada a l’oficina Local d’Habitatge que es registren d’entrada a l’oficina local 
d’habitatge del consell comarcal, incloent l’entrada de dades al programa 
específic, la redacció d’informes de requeriment de dades i de cartes de tramesa 
de documentació particulars i a altres administracions, la proposta de resolució 
de l’expedient i l’atenció de consultes relacionades.  



 
 
 
 

 
 

9. Tramitar els expedients de sol•licitud d’ajuts de rehabilitació d’habitatge que es 
registren d’entrada a l’Oficina Local d’Habitatge del Consell Comarcal, incloent 
l’entrada de dades al programa específic, la redacció d’informes de requeriment 
de dades i de cartes de tramesa de documentació a particulars i a altres 
administracions, la proposta de resolució de l’expedient, la inspecció dels 
immobles i l’atenció de consultes relacionades. 

10. Redactar els informes semestrals i anuals de l’activitat de l’Oficina Local 
d’Habitatge del Consell Comarcal del Vallès i de renovació de convent amb 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. 

11. Revisar la documentació presentada al consell comarcal pels ajuntaments de la 
comarca referida al PUOSC (Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya), redactar 
informes de requeriment de dades, atendre les consultes relacionades i efectuar 
inspeccions de les obres. Redacció d’informes de despeses de manteniment i 
gestions amb altres àrees per sol•licitar la subvenció corresponent a la seva línia 
de manteniment.  

12. Revisar i proposar l’aprovació o denegació de les factures presentades pels 
proveïdors del consell comarcal.  

13. Fiscalitzar el servei de neteja de les seus del Consell i de l’Arxiu Comarcal, 
efectuant controls de qualitat i comprovant l’assistència dels treballadors externs 
i el compliment del contracte de l’empresa encarregada dels servei pel que fa a 
les tasques i freqüències amb què es realitzen i la presentació de la 
documentació requerida.  

14. Gestionar el manteniment de la seu del Consell Comarcal, dur a terme el control 
de la correcta prestació del servei de manteniment per part de l’empresa 
contractada, requerir-la quan es produeixin avaries o defectes a les seves 
instal•lacions per tal que procedeixi a la seva reparació i sol•licitar pressupostos 
quan es necessari.  

15. Efectuar estudis per dur a terme obres a la seu del Consell Comarcal i sol•licitar 
pressupostos a proveïdors. Control d’execució d’obres efectuades a l’edifici del 
consell, gestions amb les empreses que hi intervenen.  

16. Participació com a membre del tribunal en processos de selecció de personal 
del Consell Comarcal i com a membre de la mesa de contractació en els 
contractes de serveis efectuats. 

 
2. Requisits de participació de les persones aspirants  

 
Per ser admès les persones aspirants han de reunir els requisits i les condicions 
següents: 
 

a) Tenir la nacionalitat espanyola o la dels altres estats 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, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors. També seran 
admesos el cònjuge, els descendents i els descendents del cònjuge tant dels espanyols 
com dels nacionals dels altres estats membres de la Unió Europea, qualsevol que sigui 
la seva nacionalitat, sempre que els cònjuges no estiguin separats de dret i els 



 
 
 
 

 
 

descendents siguin menors de 21 anys o majors d’aquesta edat però visquin a càrrec 
dels seus progenitors.  
És preceptiva la nacionalitat espanyola en aquells llocs de treball que impliquin una 
participació en l’exercici públic o en les funcions que tenen per objecte la salvaguarda 
dels interessos de l’Estat o de les administracions públiques. 
 

b) Haver complert 16 anys i no superar l'edat establerta per a la jubilació forçosa. 
 

c) Posseir la titulació suficient, els mèrits i capacitats i estar en condicions de tenir 
l’acreditació corresponent en la data en què s’acabi el termini de presentació de 
sol·licituds per prendre part en les proves selectives: 
 
PLAÇA DE L’ÀREA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI:   
 
Titulació: Grau en arquitectura tècnica o titulació equivalent 

 
Les titulacions obtingudes a l’estranger hauran d’estar homologades a les titulacions 
reconegudes a Espanya de conformitat amb el que estableix la normativa sobre 
aquesta matèria.  
 

d) Tenir capacitat funcional per a l'exercici de les places convocades. 
 
e) No estar separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les 

administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats 
autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs 
públics per resolució judicial, per accedir al cos o escala de funcionari, o per exercir 
funcions similars a les que desenvolupaven en el cas del personal laboral, del qual 
hagi estat separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d’un altre Estat no ha de 
trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària 
o equivalent que impedeixi en el seu Estat, en els mateixos termes, accedir a 
l’ocupació pública. 

 
Els aspirants que disposin de NIE hauran d’acreditar no haver estat condemnats per 
sentència ferma per delictes contra la llibertat i indemnitat sexual en el país d’origen 
mitjançant l’acreditació que correspongui.  
 
Tots els requisits exigits s’han de tenir en el dia que acabi el termini de presentació de 
sol·licituds, i s’han de mantenir en el moment de l’atorgament del contracte o el 
nomenament.  

 
Els aspirants que disposin de NIE hauran d’acreditar no haver estat condemnats per 
sentència ferma per delictes contra la llibertat i indemnitat sexual en el país d’origen 
mitjançant l’acreditació que correspongui.  
 



 
 
 
 

 
 

Tots els requisits exigits s’han de tenir en el dia que acabi el termini de presentació de 
sol·licituds, i s’han de mantenir en el moment de l’atorgament del contracte o el 
nomenament.  

 
3. Presentació de les sol·licituds 

 
3.1  Els/les aspirants que desitgin prendre part en les proves selectives podran presentar 

la sol·licitud en model oficial que està disponible a la pàgina web d’aquest Consell 
Comarcal   www.vallesoriental.cat (instància genèrica) pels mitjans següents: 

 
a) En el registre electrònic del Consell Comarcal o en el registre electrònic de 

les administracions públiques relacionades a l’article 2.1 de la Llei 39/2015, 
d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques (en endavant, LPACAP). 

b) De manera presencial, a les oficines de registre del Consell Comarcal, 
carrer Miquel Ricomà núm. 46 de Granollers,  els matins de dilluns a 
divendres de 8.30 a 14.00 hores i  les tardes dels dimecres de 16.00 a 
18.00 hores. 

c) A les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s’estableixi. 
d) A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d’Espanya a 

l’estranger. 
e) A les oficines d’assistència en matèria de registres. 

 
En el cas que s’opti per presentar la sol·licitud en altres registres públics 
habilitats diferents del propi del Consell Comarcal del Vallès Oriental o a les 
oficines de Correus, s’haurà de trametre via correu electrònic 
(piv@vallesoriental.cat), el mateix dia, còpia de la sol·licitud degudament 
registrada o segellada. 

A la sol·licitud s’han d’adjuntar els documents següents: 
i) Fotocòpia del document d’identitat. 
j) Currículum vitae. 
k) Fotocòpia de la titulació acadèmica exigida a les bases. 
l) Fotocòpia de tota la documentació acreditativa dels mèrits al·legats i 

valorables a la fase de concurs (en els termes i continguts del epígraf 6) i 
dels requisits mínims necessaris per tenir dret a participar en les proves. 

 
3.2. El termini per presentar les sol·licituds serà de 10 dies hàbils, a comptar a partir de 

l’endemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria al tauler d’anuncis del Consell 
Comarcal i en tots aquells mitjans que garanteixen la publicitat.  
 

3.3. Els/les aspirants amb discapacitat que desitgin l’adaptació de temps i mitjans per a la 
realització de les proves, o l’adaptació del lloc de treball, han de fer constar aquestes 
circumstàncies a la sol·licitud i aportar un certificat emès per l’equip de valoració multi 
professional competent que indiqui quines són les adaptacions necessàries. En el cas 
que optin per la quota de reserva de persones discapacitades han d'indicar 
expressament a la sol·licitud el grau de discapacitat. 



 
 
 
 

 
 

 
4. Llista d’aspirants 

 
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el president del Consell Comarcal dicta un 
decret, en el termini d’un mes, i declara aprovada la llista dels aspirants, que s’ha de publicar 
en el tauler d’anuncis del Consell Comarcal.   
L’Àrea de Persones i Valors es posarà en contacte amb els aspirants admesos per concretar, 
si s’escau, l’entrevista un cop valorat el currículum. 
 
5. Tribunal qualificador 

 
El tribunal qualificador de les proves nomenat pel president del Consell Comarcal està 
constituït per: 
 
a) President 

- El cap de l’Àrea de Persones i Valors o persona en qui delegui. 
 

b) Vocals (amb veu i vot) 
- El cap de l’Àrea de la plaça la qual s’està seleccionant o persona amb la titulació 

corresponent. 
- Un empleat públic amb la titulació adequada en cada cas. 
 

El tribunal està integrat, a més, pels membres suplents respectius que, simultàniament amb 
els titulars, són designats per a la constitució del tribunal. Els vocals han de tenir una titulació 
igual o superior a l’exigida per a l’accés a les places objecte de la convocatòria. 
 
La designació dels membres del tribunal s’ha d’ajustar a les regles establertes en l’article 60 
del text refós de l’Estatut bàsic de l’empleat públic aprovat pel RDL 5/2015, de 30 d’octubre, 
i es fa pública mitjançant anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 
El tribunal no pot constituir-se ni actuar sense l’assistència de més de la meitat dels seus 
membres, ja siguin titulars o suplents, i les decisions s’han d’adoptar per majoria simple; en 
cas d’empat, decideix el vot de qualitat del president. 
 
El tribunal pot disposar de l’assessorament d’especialistes, per a totes o algunes de les 
proves, els quals s’han de limitar a l’exercici de les seves especialitats tècniques. 
 
El tribunal ha d’adoptar les previsions necessàries perquè els aspirants amb disminució 
gaudeixin de condicions similars, per dur a terme les proves, a les de la resta dels aspirants. 
El tribunal pot demanar prèviament l’informe de l’administració laboral sanitària o dels òrgans 
competents en matèria de disminució pel que fa als aspirants que hagin al·legat aquesta 
condició. 
 
La no presentació d’un/a aspirant a qualsevol de les fases en el moment de ser cridat 
determina automàticament la pèrdua del dret a participar en la prova i en les successives, i 
queda  exclòs, en conseqüència, del procés selectiu. 



 
 
 
 

 
 

 
L’abstenció i recusació dels membres del tribunal s’ha d’ajustar al que preveuen els articles 
28 i 29 de la LPACAP. 
 
6. Inici i desenvolupament del procediment de selecció 
 
El procediment de selecció s’inicia amb la convocatòria, que correspon al president del 
Consell Comarcal, s’ha de publicar al tauler d’anuncis del Consell Comarcal. Per identificar-
se els aspirants han de concórrer a cada exercici amb el document d’identitat. 
De conformitat amb l’establert a l’article 70 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre de procediment 
administratiu comú de les administracions públiques (LPAC) que obliga a la instrucció 
electrònica de tots els expedients administratius, el secretari del Tribunal de procés selectiu 
digitalitzarà i emetrà copia autèntica en el moment de finalització de la prova dels documents 
manuscrits que constitueixen la contestació de les persones aspirants a les diferents proves 
del procés de selecció.  
 
Les entrevistes als candidats podran fer-se mitjançant videoconferència, mitjà que permetria 
complir el requisit de constatació de la presència personal durant el desenvolupament de 
l’entrevista, tant del candidat com dels membres de Tribunal, conèixer la identitat dels 
membres i participants, el contingut de les seves manifestacions i el moment en què aquestes 
es produeixen, així com la interactivitat i intercomunicació entre elles en temps real.  

 
Cal tenir disponibilitat dels mitjans durant la sessió i la participació dels candidats en 
l’entrevista cal que es pugui constatar en l’expedient administratiu mitjançant la gravació.   

 
a) La plataforma és compatible amb PC, Mac, Linux, iOS i Android.  

No obstant, i d’acord amb les recomanacions de seguretat del Centre de Criptologia 
Nacional, els usuaris de Windows hauran d’actualitzar, amb caràcter previ a l’inici de la 
sessió, la plataforma Zoom a la seva ultima versió (actualment 5.3.2) mitjançant la 
descàrrega i execució de l’arxiu que es troba a l’enllaç següent: 
https://zoom.us/client/latest/ZoomInstaller.exe 

b) El registre i l’accés dels aspirants a l’entrevista es du a terme a través de l’enllaç descrit 
en el punt següent.  
https://us02web.zoom.us/j/85167602747?pwd=NVdZWmFhMk9vUnRLcmJVUy82U
XFwdz09 

c) La plataforma permet l’enregistrament de la veu i la imatge de la sessió que resta 
emmagatzemada en els servidors locals del Consell Comarcal del Vallès Oriental. 

 
 

ÀREA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI 
 

 Concurs per urgència d’una plaça d’arquitecte/a tècnic/a del grup de classificació 
A2, tècnic de gestió, de la plantilla del personal funcionari interí del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental adscrita a l’àrea de Medi Ambient i Territori pel període 
de temps en que es prolongui una baixa per maternitat i permisos relacionats.  

 



 
 
 
 

 
 

L’acreditació de les capacitats es realitzarà, en una primera fase, a partir de l’avaluació del 
currículum de cada candidat/a i mèrits aportats.   

 
Mèrits a valorar  
Es valoren els mèrits degudament acreditats en el moment de la presentació de les 
sol·licituds i la puntuació se suma a la fase d’entrevista en el cas d’aquells candidats que 
hagin superat les proves, d’acord amb els barems següents: 
 
a) Per desenvolupar activitats substancialment coincidents o anàlogues en el seu contingut 

professional i nivell tècnic, a les corresponents a la plaça que s’opta, a raó d’un punt per 
cada any o fracció superior a sis mesos, fins a un màxim de dos punts. 

 

 L'experiència a les empreses privades s'acredita amb l'informe de vida laboral emès dins 
el mes anterior a la finalització del termini de presentació d'instàncies i amb una 
certificació amb indicació expressa la categoria professional desenvolupada, funcions, 
període de temps, règim de dedicació, experiència adquirida i amb una identificació 
inequívoca del sotasignat i de l’empresa mitjançant una firma i un segell respectivament. 
 

 L'experiència professional en les administracions o empreses del sector públic s'ha 
d'acreditar mitjançant certificació de l'òrgan competent (Reial Decret 1461/1982, de 25 
de juny, pel qual es dicten normes d’aplicació de la Llei 70/1978, de 26 de desembre, de 
reconeixement de serveis previs a l’Administració pública.) amb indicació expressa de 
l'escala i subescala o categoria professional desenvolupada, funcions, període de temps, 
règim de dedicació i experiència adquirida. L'antiguitat i els serveis prestats en aquesta 
administració no caldrà que s'acreditin documentalment i s'admetran i valoraran amb 
base a les dades que obrin en els expedients personals de les persones aspirants. 

 
b) Per a la realització acreditada de cursos de formació i/o perfeccionament relacionats 

amb les funcions pròpies del lloc a proveir, fins a un màxim de dos punts, a raó del barem 
següent: 

 
 0,1 punts................. de 15 a 30 hores 
 0,2 punts ................ de 31 a 50 hores 
 0,3 punts................. de 51 a 100 hores 
 0,4 punts................. de 101 a 150 hores 
 0,5 punts................. de 151 a 300 hores 
 1 punts....................de més de 300 hores 
 

L'acreditació de la formació es farà mitjançant fotocòpia de la certificació, amb 
especificació de l'entitat organitzadora, denominació del curs i durada del curs en hores 
o en crèdits. En el supòsit que no s'especifiqui la duració en hores o crèdits o sigui 
inferior a 15 hores, quedarà a criteri del tribunal la valoració o no del mèrit. En cas que 
es valori, es farà aplicant la puntuació mínima establerta a les bases específiques. 

 
La puntuació màxima en aquesta fase serà de 4 punts. Per superar aquesta fase els 
candidats han d’obtenir al menys 2 punts.   



 
 
 
 

 
 

 
Els candidats que superen l’avaluació del currículum seran convocats  a una entrevista 
individual per part per Tribunal del procés.  
 
La puntuació de l’entrevista, de caràcter obligatòria per tots els aspirants que hagin superat 
la fase anterior, però no eliminatòria,  serà entre 0 i 5 punts.  

 
7. Qualificació final 

 
La qualificació final és el resultat de sumar la puntuació obtinguda de la fase  de concurs més 
l’obtinguda a la fase d’entrevista.  

 
8. Relació d’aprovats i proposta de nomenament i de contractacions 

 
Després d’efectuar la qualificació de les dues fases, el tribunal farà pública al tauler d’anuncis 
del Consell Comarcal la llista dels aspirants que hagin superat la totalitat per ordre de 
puntuació, i la trametrà a la Gerència del Consell Comarcal, perquè nomeni als funcionaris 
interins i contracti el personal laboral. 
 
En cas d’empat, l’ordre s’establirà atenent, en primer lloc i en els procediments de concurs, 
a la persona aspirant que hagi obtingut la major puntuació en la fase d’avaluació dels mèrits. 
Si persisteix l’empat, segons la puntuació obtinguda en l’entrevista. Si encara persisteix 
l'empat, es faculta l’òrgan de selecció per ordenar una prova d’aptitud relacionada amb les 
funcions pròpies de les places convocades que determinarà l’aspirant amb millor capacitat. 
 
El tribunal, no obstant això, només pot declarar aprovats un nombre d’aspirants no superior 
al de les places objecte de la convocatòria.  
 
 
9. Presentació de documents 

 
Els/les aspirants proposats/des han de presentar als Serveis de Recursos Humans de la 
corporació, en el termini de quinze dies hàbils a partir de l'endemà de l'exposició de la llista 
de persones aprovades i sense requeriment previ, els documents acreditatius de les 
condicions de capacitat i dels requisits exigits que es detallen a la base general segona. 

 
10. Incompatibilitats 
 
En l'exercici de la funció pública atribuïda a la plaça a la qual ha estat destinat/da, serà 
aplicable al/a la funcionari/ària la normativa vigent sobre el règim d'incompatibilitats en el 
sector públic, en compliment de la qual la persona aspirant, abans d'incorporar-se al servei 
de la corporació, ha d'efectuar una declaració d'activitats i, si escau, sol·licitar la compatibilitat 
en el formulari que li facilitaran els Serveis Persones i Valors de la corporació, o exercir, 
altrament, l'opció que preveu l'article 10 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre i l'article 337 
del Decret 214/1990. 

 



 
 
 
 

 
 

11. Adjudicació de destinacions 
 
L'assignació de les destinacions s'efectuarà directament segons l'ordre de qualificació final 
obtinguda al concurs, sempre que compleixin els requisits establerts a la relació de llocs de 
treball.  
Un cop es faci saber les destinacions disponibles a cada un dels aspirants, aquest hauran 
de manifestar en un termini no superior a 48 hores quin és la seva opció.  

 
12. Incidències 
 
El tribunal queda facultat per resoldre qualsevol dubte que es presenti durant aquesta 
convocatòria i per prendre els acords necessaris per al bon ordre de les proves selectives. 

 
13. Impugnacions 
 
Aquestes bases i la seva convocatòria, els actes administratius que se’n derivin, així com 
l’actuació del tribunal, poden ser impugnats pels interessats en els casos i la forma establerts 
en la LPACAP. 

 
14. Disposició addicional  

 
En allò que no està previst a les bases, es procedeix d’acord amb el que preveu el RDL 
5/2015, de 30 d’octubre, per la que s’aprova l’Estatut bàsic de l’empleat públic, pel Text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel Reglament del personal al servei de les entitats locals aprovat pel Decret 
214/1990, de 30 de juliol i, supletòriament, per la refosa en un text únic dels preceptes de 
determinats textos legals vigents a Catalunya, en matèria de funció pública aprovada pel 
Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel RD 896/1991, pel qual s’estableixen les regles 
bàsiques i programes mínims que deu ajustar-se el procediment de selecció  dels funcionaris 
de l’administració local, de 7 de juny, la Llei 30/1984, de mesures per a la reforma de la funció 
pública, de 2 d’agost, i la Llei 23/1988, modificació de la Llei de mesures per a la reforma de 
la funció pública, de 28 de juliol. 

 
2. Aprovar la convocatòria i les bases per a seleccionar per urgència el lloc de treball temporal 

següent:   
 

BASES QUE REGEIXEN LA CONVOCATÒRIA PER URGÈNCIA DEL PROCÈS DE 
SELECCIÓ PROVISIÓ PER CONCURS DE PERSONAL TEMPORAL 
 
 

1. Objecte de la convocatòria 
 

a) És objecte d’aquesta convocatòria la selecció i provisió de la plaça temporal per urgència 
següents:  
 



 
 
 
 

 
 

 Una plaça temporal per urgència d’enginyer/a tècnic/a del grup de classificació A2, 
tècnic de gestió, de la plantilla del personal funcionari interí del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental adscrita a l’àrea de Medi Ambient i Territori.  
 
SALARI BRUT ANUAL: 34.394,86 €  
 

b) El sistema de selecció i provisió d’aquesta plaça serà mitjançant concurs. L’acreditació de 
les capacitats es realitzarà, en una primera fase, a partir de l’avaluació del currículum i els 
mèrits aportats per cada candidat/a. Els candidats que superen l’avaluació del currículum 
seran convocats a una entrevista individual.   
 

c) Les tasques que es desenvoluparan en aquests llocs de treball seran en relació amb les funcions 
següents: 
 
1. Li corresponen les funcions d'estudi, proposta, control, execució i/o inspecció referides 

a les activitats tècniques derivades d'una determinada titulació acadèmica.  
 
2. Realitzar informes per a la Ponència Ambiental Comarcal i assistir a les seves reunions  
3.  Assistir tècnicament als ajuntaments en matèria de seguretat i medi ambient sobre les 

activitats (realitzar informes, elaborar programes, realitzar inspeccions i controls, atendre 
visites, assistir a reunions, etc)  

4.  Assistir tècnicament als ajuntaments en matèria de serveis i subministraments 
(preparació de plecs, seguiment de contractes, aprovació de factures, resolució 
d'incidències, etc)  

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

6.  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.  

7. Informar, proposar, dirigir, dur a terme inspeccions i controls, fer el seguiment i 
assessorar sobre les obres, equipaments i serveis de titularitat municipal i comarcal, en 
l'àmbit de medi ambient i enginyeria  

8.  Assistència tècnica als ajuntaments en temes diversos (eficiència energètica, elaboració 
d'ordenances, gestió de subvencions, col·laboració amb tècnics d'altres administracions, 
etc.) 

 
2. Requisits de participació de les persones aspirants  

 
Per ser admès les persones aspirants han de reunir els requisits i les condicions següents: 
 

a) Tenir la nacionalitat espanyola o la dels altres estats 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, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors. També seran admesos el 
cònjuge, els descendents i els descendents del cònjuge tant dels espanyols com dels nacionals 
dels altres estats membres de la Unió Europea, qualsevol que sigui la seva nacionalitat, sempre 



 
 
 
 

 
 

que els cònjuges no estiguin separats de dret i els descendents siguin menors de 21 anys o 
majors d’aquesta edat però visquin a càrrec dels seus progenitors.  
És preceptiva la nacionalitat espanyola en aquells llocs de treball que impliquin una 
participació en l’exercici públic o en les funcions que tenen per objecte la salvaguarda dels 
interessos de l’Estat o de les administracions públiques. 
 

b) Haver complert 16 anys i no superar l'edat establerta per a la jubilació forçosa. 
 

c) Posseir la titulació suficient, els mèrits i capacitats i estar en condicions de tenir l’acreditació 
corresponent en la data en què s’acabi el termini de presentació de sol·licituds per prendre part 
en les proves selectives: 
 
PLAÇA DE L’ÀREA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI:   
 
Titulació: Graduat/da universitari/a en enginyeria tècnica o titulació equivalent.  
 
Altres: Nivell C de català.  
 
Les titulacions obtingudes a l’estranger hauran d’estar homologades a les titulacions 
reconegudes a Espanya de conformitat amb el que estableix la normativa sobre aquesta 
matèria.  
 

d) Tenir capacitat funcional per a l'exercici de les places convocades. 
 

e) No estar separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les 
administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats 
autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs 
públics per resolució judicial, per accedir al cos o escala de funcionari, o per exercir funcions 
similars a les que desenvolupaven en el cas del personal laboral, del qual hagi estat separat 
o inhabilitat. En el cas de ser nacional d’un altre Estat no ha de trobar-se inhabilitat o en 
situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi en 
el seu Estat, en els mateixos termes, accedir a l’ocupació pública. 
 
Els aspirants que disposin de NIE hauran d’acreditar no haver estat condemnats per 
sentència ferma per delictes contra la llibertat i indemnitat sexual en el país d’origen 
mitjançant l’acreditació que correspongui.  
 
Tots els requisits exigits s’han de tenir en el dia que acabi el termini de presentació de 
sol·licituds, i s’han de mantenir en el moment de l’atorgament del contracte o el nomenament.  
 

3. Presentació de les sol·licituds 
 

3.1  Els/les aspirants que desitgin prendre part en les proves selectives podran presentar la 
sol·licitud en model oficial que està disponible a la pàgina web d’aquest Consell Comarcal   
www.vallesoriental.cat (instància genèrica) pels mitjans següents: 
 



 
 
 
 

 
 

a) En el registre electrònic del Consell Comarcal o en el registre electrònic de les 
administracions públiques relacionades a l’article 2.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (en endavant, LPACAP). 

b) De manera presencial, a les oficines de registre del Consell Comarcal, carrer Miquel Ricomà 
núm. 46 de Granollers,  els matins de dilluns a divendres de 8.30 a 14.00 hores i  les tardes 
dels dimecres de 16.00 a 18.00 hores. 

c) A les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s’estableixi. 
d) A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d’Espanya a l’estranger. 
e) A les oficines d’assistència en matèria de registres. 

 
En el cas que s’opti per presentar la sol·licitud en altres registres públics habilitats diferents del 
propi del Consell Comarcal del Vallès Oriental o a les oficines de Correus, s’haurà de trametre 
via correu electrònic (piv@vallesoriental.cat), el mateix dia, còpia de la sol·licitud degudament 
registrada o segellada. 

 
A la sol·licitud s’han d’adjuntar els documents següents: 

a. Fotocòpia del document d’identitat. 
b. Currículum vitae. 
c. Fotocòpia de la titulació acadèmica exigida a les bases. 
d. Fotocòpia de tota la documentació acreditativa dels mèrits al·legats i valorables 

a la fase de concurs (en els termes i continguts del epígraf 6) i dels requisits 
mínims necessaris per tenir dret a participar en les proves. 

 
3.2. El termini per presentar les sol·licituds serà de 10 dies hàbils, a comptar a partir de l’endemà 

de la publicació de l’anunci de la convocatòria al tauler d’anuncis del Consell Comarcal i en 
tots aquells mitjans que garanteixen la publicitat.  

 
Els/les aspirants amb discapacitat que desitgin l’adaptació de temps i mitjans per a la realització 
de les proves, o l’adaptació del lloc de treball, han de fer constar aquestes circumstàncies a la 
sol·licitud i aportar un certificat emès per l’equip de valoració multi professional competent que 
indiqui quines són les adaptacions necessàries. En el cas que optin per la quota de reserva de 
persones discapacitades han d'indicar expressament a la sol·licitud el grau de discapacitat. 
 
4. Llista d’aspirants  

 
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el president del Consell Comarcal dicta un 
decret, en el termini d’un mes, i declara aprovada la llista  dels aspirants, que s’ha de publicar 
en el tauler d’anuncis del Consell Comarcal. 
 
L’Àrea de Persones i Valors es posarà en contacte amb els aspirants admesos per concretar, si 
s’escau, l’entrevista un cop valorat el currículum. 

  
5. Tribunal qualificador 

 
El tribunal qualificador de les proves nomenat pel president del Consell Comarcal està constituït 
per: 



 
 
 
 

 
 

 
a) President 
- El cap de l’Àrea de Persones i Valors o persona en qui delegui. 

 
b) Vocals (amb veu i vot) 
- El cap de l’Àrea de la plaça la qual s’està seleccionant o persona amb la titulació 

corresponent. 
- Un empleat públic amb la titulació adequada en cada cas. 

 
El tribunal està integrat, a més, pels membres suplents respectius que, simultàniament amb els 
titulars, són designats per a la constitució del tribunal. Els vocals han de tenir una titulació igual 
o superior a l’exigida per a l’accés a les places objecte de la convocatòria. 
 
La designació dels membres del tribunal s’ha d’ajustar a les regles establertes en l’article 60 del 
text refós de l’Estatut bàsic de l’empleat públic aprovat pel RDL 5/2015, de 30 d’octubre, i es fa 
pública mitjançant anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 
El tribunal no pot constituir-se ni actuar sense l’assistència de més de la meitat dels seus 
membres, ja siguin titulars o suplents, i les decisions s’han d’adoptar per majoria simple; en cas 
d’empat, decideix el vot de qualitat del president. 
El tribunal pot disposar de l’assessorament d’especialistes, per a totes o algunes de les proves, 
els quals s’han de limitar a l’exercici de les seves especialitats tècniques. 
El tribunal ha d’adoptar les previsions necessàries perquè els aspirants amb disminució 
gaudeixin de condicions similars, per dur a terme les proves, a les de la resta dels aspirants. El 
tribunal pot demanar prèviament l’informe de l’administració laboral sanitària o dels òrgans 
competents en matèria de disminució pel que fa als aspirants que hagin al·legat aquesta 
condició. 
La no presentació d’un/a aspirant a qualsevol de les fases en el moment de ser cridat determina 
automàticament la pèrdua del dret a participar en la prova i en les successives, i queda  exclòs, 
en conseqüència, del procés selectiu. 
L’abstenció i recusació dels membres del tribunal s’ha d’ajustar al que preveuen els articles 28 i 
29 de la LPACAP. 

 
6. Inici i desenvolupament del procediment de selecció 

 
El procediment de selecció s’inicia amb la convocatòria, que correspon al president del Consell 
Comarcal, s’ha de publicar al tauler d’anuncis del Consell Comarcal. Per identificar-se els 
aspirants han de concórrer a cada exercici amb el document d’identitat. 
Les entrevistes als candidats podran fer-se mitjançant videoconferència, mitjà que permetria 
complir el requisit de constatació de la presència personal durant el desenvolupament de 
l’entrevista, tant del candidat com dels membres de Tribunal, conèixer la identitat dels membres 
i participants, el contingut de les seves manifestacions i el moment en què aquestes es 
produeixen, així com la interactivitat i intercomunicació entre elles en temps real.  
 
Cal tenir disponibilitat dels mitjans durant la sessió i la participació dels candidats en l’entrevista 
cal que es pugui constatar en l’expedient administratiu mitjançant la gravació.   



 
 
 
 

 
 

 
a) La plataforma és compatible amb PC, Mac, Linux, iOS i Android.  

No obstant, i d’acord amb les recomanacions de seguretat del Centre de Criptologia 
Nacional, els usuaris de Windows hauran d’actualitzar, amb caràcter previ a l’inici de la 
sessió, la plataforma Zoom a la seva ultima versió (actualment 5.3.2) mitjançant la 
descàrrega i execució de l’arxiu que es troba a l’enllaç següent: 
https://zoom.us/client/latest/ZoomInstaller.exe 

b) El registre i l’accés dels aspirants a l’entrevista es du a terme a través de l’enllaç descrit en el 
punt següent.  
https://us02web.zoom.us/j/85167602747?pwd=NVdZWmFhMk9vUnRLcmJVUy82UXF
wdz09 

c) La plataforma permet l’enregistrament de la veu i la imatge de la sessió que resta 
emmagatzemada en els servidors locals del Consell Comarcal del Vallès Oriental. 

 
 
ÀREA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI 
 

 Concurs per urgència d’una plaça temporal d’enginyer/a tècnic/a del grup de 
classificació A2, tècnic de gestió, de la plantilla del personal funcionari interí del 
Consell Comarcal del Vallès Oriental adscrita a l’àrea de Medi Ambient i Territori. 
 

L’acreditació de les capacitats es realitzarà, en una primera fase, a partir de l’avaluació del 
currículum de cada candidat/a i mèrits aportats.   
 
Mèrits a valorar  
 
Es valoren els mèrits degudament acreditats en el moment de la presentació de les sol·licituds 
i la puntuació se suma a la fase d’entrevista en el cas d’aquells candidats que hagin superat 
les proves, d’acord amb els barems següents: 
 
a) Per desenvolupar activitats substancialment coincidents o anàlogues en el seu contingut 

professional i nivell tècnic, a les corresponents a la plaça que s’opta, a raó d’un punt per 
cada any o fracció superior a sis mesos, fins a un màxim de dos punts. 
 

 L'experiència a les empreses privades s'acredita amb l'informe de vida laboral emès dins 
el mes anterior a la finalització del termini de presentació d'instàncies i amb una certificació 
amb indicació expressa la categoria professional desenvolupada, funcions, període de 
temps, règim de dedicació, experiència adquirida i amb una identificació inequívoca del 
sotasignat i de l’empresa mitjançant una firma i un segell respectivament. 
 

 L'experiència professional en les administracions o empreses del sector públic s'ha 
d'acreditar mitjançant certificació de l'òrgan competent (Reial Decret 1461/1982, de 25 de 
juny, pel qual es dicten normes d’aplicació de la Llei 70/1978, de 26 de desembre, de 
reconeixement de serveis previs a l’Administració pública.) amb indicació expressa de 
l'escala i subescala o categoria professional desenvolupada, funcions, període de temps, 
règim de dedicació i experiència adquirida. L'antiguitat i els serveis prestats en aquesta 



 
 
 
 

 
 

administració no caldrà que s'acreditin documentalment i s'admetran i valoraran amb base 
a les dades que obrin en els expedients personals de les persones aspirants. 
 

b) Per a la realització acreditada de cursos de formació i/o perfeccionament relacionats amb 
les funcions pròpies del lloc a proveir, fins a un màxim de dos punts, a raó del barem 
següent: 
 

 0,1 punts................. de 15 a 30 hores 
 0,2 punts ................ de 31 a 50 hores 
 0,3 punts................. de 51 a 100 hores 
 0,4 punts................. de 101 a 150 hores 
 0,5 punts................. de 151 a 300 hores 
 1 punts....................de més de 300 hores 

 
L'acreditació de la formació es farà mitjançant fotocòpia de la certificació, amb 
especificació de l'entitat organitzadora, denominació del curs i durada del curs en hores o 
en crèdits. En el supòsit que no s'especifiqui la duració en hores o crèdits o sigui inferior 
a 15 hores, quedarà a criteri del tribunal la valoració o no del mèrit. En cas que es valori, 
es farà aplicant la puntuació mínima establerta a les bases específiques. 
La puntuació màxima en aquesta fase serà de 4 punts. Per superar aquesta fase els 
candidats han d’obtenir al menys 2 punts.   

 
Els candidats que superen l’avaluació del currículum seran convocats  a una entrevista individual 
per part per Tribunal del procés.  
 
La puntuació de l’entrevista, de caràcter obligatòria per tots els aspirants que hagin superat la 
fase anterior, però no eliminatòria,  serà entre 0 i 5 punts.  

 
7. Qualificació final 
 
La qualificació final és el resultat de sumar la puntuació obtinguda de la fase  de concurs més 
l’obtinguda a la fase d’entrevista.  

 
8. Relació d’aprovats i proposta de nomenament i de contractacions 
 
Després d’efectuar la qualificació de les dues fases, el tribunal farà pública al tauler d’anuncis 
del Consell Comarcal la llista dels aspirants que hagin superat la totalitat per ordre de puntuació, 
i la trametrà a la Gerència del Consell Comarcal, perquè nomeni als funcionaris interins i contracti 
el personal laboral. 
En cas d’empat, l’ordre s’establirà atenent, en primer lloc i en els procediments de concurs, a la 
persona aspirant que hagi obtingut la major puntuació en la fase d’avaluació dels mèrits. Si 
persisteix l’empat, segons la puntuació obtinguda en l’entrevista. Si encara persisteix l'empat, es 
faculta l’òrgan de selecció per ordenar una prova d’aptitud relacionada amb les funcions pròpies 
de les places convocades que determinarà l’aspirant amb millor capacitat. 
 



 
 
 
 

 
 

El tribunal, no obstant això, només pot declarar aprovats un nombre d’aspirants no superior al 
de les places objecte de la convocatòria.  

 
9. Presentació de documents 

 
Els/les aspirants proposats/des han de presentar als Serveis de Recursos Humans de la 
corporació, en el termini de quinze dies hàbils a partir de l'endemà de l'exposició de la llista de 
persones aprovades i sense requeriment previ, els documents acreditatius de les condicions de 
capacitat i dels requisits exigits que es detallen a la base general segona. 

 
10. Incompatibilitats 
 
En l'exercici de la funció pública atribuïda a la plaça a la qual ha estat destinat/da, serà aplicable 
al/a la funcionari/ària la normativa vigent sobre el règim d'incompatibilitats en el sector públic, en 
compliment de la qual la persona aspirant, abans d'incorporar-se al servei de la corporació, ha 
d'efectuar una declaració d'activitats i, si escau, sol·licitar la compatibilitat en el formulari que li 
facilitaran els Serveis Persones i Valors de la corporació, o exercir, altrament, l'opció que preveu 
l'article 10 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre i l'article 337 del Decret 214/1990. 

 
11. Adjudicació de destinacions 
 
L'assignació de les destinacions s'efectuarà directament segons l'ordre de qualificació final 
obtinguda al concurs, sempre que compleixin els requisits establerts a la relació de llocs de 
treball.  
Un cop es faci saber les destinacions disponibles a cada un dels aspirants, aquest hauran de 
manifestar en un termini no superior a 48 hores quin és la seva opció.  

 
12. Incidències 

 
El tribunal queda facultat per resoldre qualsevol dubte que es presenti durant aquesta 
convocatòria i per prendre els acords necessaris per al bon ordre de les proves selectives. 

 
13. Impugnacions 

 
Aquestes bases i la seva convocatòria, els actes administratius que se’n derivin, així com 
l’actuació del tribunal, poden ser impugnats pels interessats en els casos i la forma establerts en 
la LPACAP. 

 
14. Disposició addicional  

 
En allò que no està previst a les bases, es procedeix d’acord amb el que preveu el RDL 5/2015, 
de 30 d’octubre, per la que s’aprova l’Estatut bàsic de l’empleat públic, pel Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
Reglament del personal al servei de les entitats locals aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de 
juliol i, supletòriament, per la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals 
vigents a Catalunya, en matèria de funció pública aprovada pel Decret legislatiu 1/1997, de 31 



 
 
 
 

 
 

d’octubre, pel RD 896/1991, pel qual s’estableixen les regles bàsiques i programes mínims que 
deu ajustar-se el procediment de selecció  dels funcionaris de l’administració local, de 7 de juny, 
la Llei 30/1984, de mesures per a la reforma de la funció pública, de 2 d’agost, i la Llei 23/1988, 
modificació de la Llei de mesures per a la reforma de la funció pública, de 28 de juliol. 

 
2. Els successius anuncis relacionats amb aquesta convocatòria es publicaran al tauler 

d’anuncis del Consell Comarcal.  
 
 

 
 
I, per què així consti i assoleixi els efectes corresponents, lliuro i signo aquest certificat, 
amb el vistiplau del president i el segell que ho acredita. 
  
Document signat electrònicament. 
 
 


