
 
 
 
 

 
 

 
 
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 6/2021 del Consell Comarcal, de 19 de maig de 2021, va prendre, entre 
d’altres, l’acord següent: 
  
8. Aprovar les bases i convocatòria del procés de selecció i provisió per urgència 
de personal temporal mitjançant concurs. 
 
“RELACIÓ DE FETS:  
 
1. El 30 d’abril de 2021 el senyor Jordi Vendrell i Ros, cap de l’àrea de Serveis Jurídics, ha 

emès l’informe següent:  
“ 

1. El 27 de juliol de 2018, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7673 va publicar 

l’Ordre /123/2018, de 24 de juliol  per la qual s'aprovaven les bases reguladores per a la 

concessió de subvencions destinades als Programes de suport al desenvolupament local:  

a) Programa de suport i acompanyament a la planificació estratègica. 

b) Programa d'Agents d'ocupació i desenvolupament local (AODL). 

c) Programa de suport als territoris amb més necessitats de reequilibri territorial i 

econòmic: projecte Treball a les 7 comarques. 

2. El 3 d’agost de 2018, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7678, publica la 

Resolució TSF/1868/2018, de 25 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2018 

per a la concessió de subvencions destinades als Programes de suport al desenvolupament 

local (ref. BDNS 410509). 

3. El 25 de setembre de 2018, registre de sortida S2018008520, el Consell Comarcal presenta 

una sol·licitud de subvenció de 31.376,00 euros per a desenvolupar el pla de treball “Impuls i 

dinamització dels Polígons d’Activitat Econòmica del Vallès Oriental” 2018-2019 de l’AODL . 

Expedient X2018006721 

4. El 3 de desembre de 2018, registre entrada E2018015796, rebem resolució d’atorgament de 

subvenció de 31.376,04 euros per a desenvolupar el pla de treball “Impuls i dinamització dels 

Polígons d’Activitat Econòmica del Vallès Oriental”, per part de la senyora Mercè Garau i 

Blanes, directora del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya. Codi B-071/18 

5. El 14 i el 17 de desembre de 2018, a les 9.30 hores, es reuneix al Consorci de Normalització 

Lingüística i a Can Ribas respectivament, el tribunal que ha de qualificar el concurs oposició, i 

torn lliure, convocat per a la selecció i la provisió de la plaça de tècnic/a AODL. Ates que cap 

dels candidats presentats ha superat les proves, el procés de selecció queda desert. 

6. El 20 de desembre de 2018 es va dur a terme el procés de selecció per cobrir amb caràcter 

d’urgència la plaça de tècnic/a tècnic/a AODL. 

7. Segons consta a l’acta, el candidat Alberto Marañon Ledesma, amb DNI XXX847XXX va ser 

l’aspirant que va obtenir més puntuació. Segons consta a l’acta la senyora Mireia Rossell i 

Riera amb DNI XXX620XXX, va ser la candidata que va quedar en segona posició.  

8. El 27 de desembre de 2018 es contracta al senyor Alberto Marañon Ledesma, amb DNI 

XXX847XXX. 

9. El 7 d’agost de 2019, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7934 publica la 

Resolució TSF/2219/2018, de 26 de juliol per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2019 



 
 
 
 

 
 

per a la concessió de subvencions destinades a les pròrrogues dels agents d’ocupació i 

desenvolupament local (SOC – Agents d’ocupació i desenvolupament local – AODL) (ref. 

BDNS 469368). La convocatòria es regeix per l’Ordre/123/2018 de 24 de juliol publicada al 

DOGC el 27 de juliol de 2018. 

10. El 30 de setembre de 2019, mitjançant Decret de Presidència 2019PRES000240, el Consell 

Comarcal del Vallès Oriental sol·licita una subvenció de trenta-sis mil euros (36.000 EUR) 

destinada a la pròrroga de l’agent d’ocupació i desenvolupament local i s’acull a la Resolució 

TSF/2219/2019, de 26 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2019 per a la 

concessió de subvencions destinades a les pròrrogues dels agents d'ocupació i 

desenvolupament local.  

11. El 20 de novembre de 2019, la Comissió de Govern ratifica el Decret de Presidència 

2019PRES000240.  

12. El 4 de desembre de 2019, mitjançant entrada número E2019016730, el Servei d’Ocupació de 

Catalunya comunica la resolució de la directora del Servei, amb expedient B-052/19, per la 

qual s’atorga al Consell Comarcal una subvenció de 36.000 euros derivada d’aplicar el mòdul 

econòmic anual establert a l’article 6 de la Resolució TSF/2219/2019, de 26 de juliol, destinada 

a la contractació d'un agent d'ocupació i desenvolupament local per executar el pla de treball 

denominat: 'EL VALLÈS ORIENTAL, POL INDUSTRIAL DE REFERÈNCIA. IMPULS I 

DINAMITZACIÓ DELS PAE DEL VALLÈS ORIENTAL'. 

13. El dia 11 de novembre de 2020 el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya va publicar la 

Resolució TSF/2820/2020, de 4 de novembre per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 

2020 per a la concessió de subvencions destinades a les pròrrogues dels agents d’ocupació i 

desenvolupament local (SOC – Agents d’Ocupació i Desenvolupament Local – AODL) (ref. 

BDNS 532145). 

14. El dia 19 de novembre de 2020 es va lliurar la sol·licitud de pròrroga de l’AODL i el respectiu 

Pla de Treball 2021. 

15. El 10 de desembre de 2020 mitjançant Registre d’Entrada E2020015999, el Servei d’Ocupació 

de Catalunya comunica la resolució de la directora del Servei, per la qual s’atorga al Consell 

Comarcal una subvenció de 36.000 euros destinada a la contractació d'un agent d'ocupació i 

desenvolupament local per executar el pla de treball denominat: 'VALLÈS ORIENTAL 

INDUSTRIAL. IMPULS I DINAMITZACIÓ DELS PAE'. 

16. El dia 15/12/2020, amb registre d’entrada E2020016169, el senyor Alberto Marañon Ledesma 

ha entrat una instància en la que renuncia voluntàriament a la plaça de tècnic ADOL, vinculat 

al pla de treball 'VALLÈS ORIENTAL INDUSTRIAL. IMPULS I DINAMITZACIÓ DELS PAE'. 

17. Abans del dia 31/12/2020 el Consell Comarcal ha de contractar un nou tècnic/-a AODL per 

cobrir aquesta plaça. En cas de no fer-ho es perdrà la subvenció de l’any 2021, la del 2022 i el 

possible any de gràcia del 2023. 

18. Per poder donar resposta a aquesta contractació es recupera el procés de selecció dut a terme 

l’any 2018 per a la contractació del nou AODL. Aquest procés de selecció va quedar desert i 

automàticament es va fer un procés per urgència. En aquest procés d’urgència va quedar 

primer el senyor Albert Marañon Ledesma i segona la senyora Mireia Rossell i Riera. 

19. El 28 de setembre de 2020 es va contracta la senyora Mireia Rossell i Riera, amb amb DNI 

XXX620XXX. La data prevista per la finalització del contracte serà el 27 de desembre de 2021. 

20.  La senyora Mireia Rossell i Riera serà baixa per maternitat a partir de l’agost del 2021. 

21. Per garantir el compliment de les obligacions derivades del pla de treball del projecte  'VALLÈS 

ORIENTAL INDUSTRIAL. IMPULS I DINAMITZACIÓ DELS PAE es necessària la substitució 

de la senyora Mireia Rosell i Riera durant el període de temps de la incapacitat temporal i 

permisos derivats.  

22. La despesa estimada de la substitució considerant que la baixa de maternitat comenci al 

voltant de l’1 d’agost  s’ha calculat tenint en compte la despesa associada als costos de la 

persona que ocupi la plaça provisionalment a partir del mateix 1 d’agost i fins el 27 de 

desembre  El resum correspon amb el detall següent:  



 
 
 
 

 
 

 

DESPESA ASOCIADA A LA CONTRACTACIÓ D’UNA PERSONA 

PER  LA SUBSTITUCIÓ  
6.422,89 

DESPESA ASSOCIADA AL LLOC DE TREBALL D’UN TÈCNIC 

AODL 
15.687,25 

COSTOS SUBSTITUCIÓ 22.110,14 

 

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

Base 1.050,06 

Destí 432,32 

Específic 856,89 

24. El Consell Comarcal disposa de recursos per fer front a aquesta despesa, associada a la 

contractació d’una persona per la substitució, de 6.422,89 euros que s’assumirà a càrrec de la 

partida pressupostària 44 46218.  

Per això, PROPOSO 

1. Iniciar un procés de selecció per urgència mitjançant concurs per a la substitució de la senyora 

Mireia Rossell i Riera amb DNI XXX620XXX per a la provisió del lloc de treball per dur a terme 

les tasques del pla de treball del AODL pla de treball “Impuls i dinamització dels Polígons 

d’Activitat Econòmica del Vallès Oriental” Expedient X2018006721.” 

 

2. El 4 de maig de 2021, el senyor Oscar Frias Perez, cap de l'Àrea de Persones i Valors, ha 
emès l’informe següent: 

“ Persones i valors 

EXP: X2021004121 

 

1. El 3 de desembre de 2018, registre entrada E2018015796, rebem resolució d’atorgament de 

subvenció de 31.376,04 euros per a desenvolupar el pla de treball “Impuls i dinamització dels 

Polígons d’Activitat Econòmica del Vallès Oriental”, per part de la senyora Mercè Garau i 

Blanes, directora del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya. Codi B-071/18. 

2. El 4 de desembre de 2019, mitjançant entrada número E2019016730, el Servei d’Ocupació de 

Catalunya comunica la resolució de la directora del Servei, amb expedient B-052/19, per la qual 

s’atorga al Consell Comarcal una subvenció de 36.000 euros derivada d’aplicar el mòdul 

econòmic anual establert a l’article 6 de la Resolució TSF/2219/2019, de 26 de juliol, destinada 

a la contractació d'un agent d'ocupació i desenvolupament local per executar el pla de treball 

denominat: 'EL VALLÈS ORIENTAL, POL INDUSTRIAL DE REFERÈNCIA. IMPULS I 

DINAMITZACIÓ DELS PAE DEL VALLÈS ORIENTAL 

3. El dia 11 de novembre de 2020 el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya va publicar la 

Resolució TSF/2820/2020, de 4 de novembre per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2020 

per a la concessió de subvencions destinades a les pròrrogues dels agents d’ocupació i 

desenvolupament local (SOC – Agents d’Ocupació i Desenvolupament Local – AODL) (ref. 

BDNS 532145). El dia 19 de novembre de 2020 es va lliurar la sol·licitud de pròrroga de l’AODL 

i el respectiu Pla de Treball 2021. 

4. El 10 de desembre de 2020 mitjançant Registre d’Entrada E2020015999, el Servei d’Ocupació 

de Catalunya comunica la resolució de la directora del Servei, per la qual s’atorga al Consell 

Comarcal una subvenció de 36.000 euros destinada a la contractació d'un agent d'ocupació i 

desenvolupament local per executar el pla de treball denominat: 'VALLÈS ORIENTAL 

INDUSTRIAL. IMPULS I DINAMITZACIÓ DELS PAE'. Abans del dia 31/12/2020 el Consell 

Comarcal ha de contractar un nou tècnic/-a AODL per cobrir aquesta plaça. En cas de no fer-ho 

es perdrà la subvenció de l’any 2021, la del 2022 i el possible any de gràcia del 2023. 



 
 
 
 

 
 

5. El 28 de setembre de 2020 es va contracta la senyora Mireia Rossell i Riera, amb DNI 

XXX620XXX. La data prevista per la finalització del contracte serà el 27 de desembre de 2021. 

6.  La senyora Mireia Rossell i Riera serà baixa per maternitat a partir de l’agost del 2021. 

7. 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.  

8. 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.  

9. 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. 

10. 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). 

11. L’any 2021 l’àrea de Persones i Valors duu 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.  

No hi ha convocada una borsa amb aquest perfil tècnic per ser molt específic. 

12. Tenint en compte la necessitat de garantir el compliment de les obligacions i negocis derivats 

del pla de treball 'VALLÈS ORIENTAL INDUSTRIAL. IMPULS I DINAMITZACIÓ DELS PAE' es 

fa necessari substituir la senyora MRR  durant el temps que duri la baixa de maternitat i 

permisos derivats.  

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 és possible perquè les persones que presten serveis 

amb funcions similars tenen les càrregues de treball al límit. 

14. En aquest sentit cal organitzar un procés de selecció per atendre la urgència mitjançant concurs  

que garanteixi el  respecte als principis de mèrit, capacitat, igualtat i publicitat per cobrir una 

plaça del grup de classificació A2, tècnic de gestió, de la plantilla del personal temporal  del 

Consell Comarcal del Vallès Oriental adscrita a l’àrea de Serveis Jurídics, Servei de millora i 

estratègia corporativa pel període de temps en què es prolongui la baixa per maternitat i 

permisos relacionats 

Per això,  

PROPOSO:  

1. Aprovar les bases i convocatòria del procés de selecció i provisió mitjançant concurs següents:  

BASES QUE REGEIXEN LA CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS 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, de tècnic/a de gestió del grup de classificació A2, subescala tècnica de gestió de la 

plantilla del personal laboral temporal del Consell Comarcal, per gestionar el programa 



 
 
 
 

 
 

d’agents d’ocupació i desenvolupament local pel període de temps d’una baixa per maternitat i 

permisos relacionats.  

 

Aquesta plaça li corresponen les retribucions brutes mensuals de 2.377,39 euros d’acord amb 

el detall següent:  

 

Base        1.050,06 €  

Destí           432,32 €  

Específic 856,89 €  

 

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 aquest lloc de treball seran en relació amb les funcions 

següents: 

 

1. Dissenyar, executar i avaluar les accions pertinents d’acord amb les línies d’actuació definides pel 

programa. 

2. Promoció i difusió dels polígons del Vallès Oriental: 

3. Actualitzar i ampliar les funcionalitats del gestor/portal web del cens d'empreses, naus, solars i 

infraestructures i serveis dels polígons del Vallès Oriental.  

4. Actualitzar i ampliar el sistema territorial d’informació dels PAE: 

5. Establir un espai de coordinació i de coneixement compartit dels projectes realitzats dels municipis en 

relació als polígons.  

6. Dinamitzar i coordinar el grup de treball de PAE de la TVOA (ajuntaments, sindicats, patronals, 

empreses, etc.), per tal de: 

7. Coordinar les actuacions del pla de treball amb els serveis locals d’empresa i el personal tècnic 

referent en l’àmbit PAE. 

8. Coordinar i informar de l’execució del projecte als agents que formen part de la Taula de concertació 

territorial TVOA. 

9. Coordinar el sistema conjunt de prospecció comarcal, tractament i explotació de dades 

10. Fomentar l’associacionisme empresarial en els PAE . 

 

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 SERVEIS JURIDICS, SEMC   

 

- Tècnic/a de gestió AODL: Formació universitària preferiblement en geografia, econòmiques, 

ciències polítiques, o altres de naturalesa anàloga i amb coneixements en sistemes d’informació 

geogràfica, anàlisi espacial, gestió i control de projectes i de polítiques de desenvolupament 

econòmic local. 

 

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: 

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 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.   

 

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 fase 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 última 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=NVdZWmFhMk9vUnRLcmJVUy82UXFwdz

09 

 

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 SERVEIS JURÍDICS, SMEC 

 

- Concurs per urgència d’una plaça, de tècnic/a de gestió del grup de classificació A2, subescala 

tècnica de gestió de la plantilla del personal laboral temporal del Consell Comarcal, per 

gestionar el programa d’agents d’ocupació i desenvolupament local pel període de temps d’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 almenys 2 punts.   

 

Els candidats que superen l’avaluació del currículum seran convocats  a una entrevista individual 

per part per Tribunal del procés.  

 

Es valoraran els aspectes següents: 

 

- Nivell de formació 

- Experiència professional 

- Capacitat d’integració 

- Aptitud laboral 

 

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 puntuació més alta 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. 



 
 
 
 

 
 

 

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 quina 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.”  

 



 
 
 
 

 
 

3. El 5 de juny de 2021 la senyora Esperanza Colom Canal, interventora del Consell Comarcal 
ha emès l’informe següent:  

“ 

 

Assumpte: Aprovar per Ple les bases i convocatòria del procés de selecció i provisió mitjançant 

concurs per urgència d’una plaça, de tècnic/a de gestió del grup de classificació A2, subescala 

tècnica de gestió de la plantilla del personal laboral temporal del Consell Comarcal, per gestionar el 

programa d’Agents d’Ocupació i Desenvolupament Local pel període de temps d’una baixa per 

maternitat i permisos relacionats 

 

Caràcter: Preceptiu 

Data d' entrada de l'expedient a intervenció a efectes d'emissió d'informe: 04/05/2021 

 

ANTECEDENTS DE FET 

1. En data 4 de maig ha tingut entrada al departament d’intervenció proposta d’acord de l’Àrea de 

Persones i Valors en relació a la contractació per urgència d'un/a  tècnica de gestió de la 

plantilla del personal laboral temporal del Consell Comarcal, per gestionar el programa 

d’Agents d’Ocupació i Desenvolupament Local pel període de temps d’una baixa per maternitat 

i permisos relacionats. 

 

2. Consta a l’expedient, l’informe del cap del servei que justifica la urgència pel fet de que per 

garantir el compliment de les obligacions derivades del pla de treball del projecte 'VALLÈS 

ORIENTAL INDUSTRIAL. IMPULS I DINAMITZACIÓ DELS PAE” és necessària la substitució 

de la senyora Mireia Rosell i Riera durant el període de temps de la incapacitat temporal i 

permisos derivats atesa la baixa per maternitat a partir de l’agost de 2021.  

 

3. Consta a l'expedient l’informe proposta d’aprovació d’inici del procés de selecció amb les 

bases que ha d’aprovar el proper Ple del Consell comarcal per a la selecció d'aquest personal 

per màxima urgència i ordena la publicitat de les mateixes.  

   

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 

 

Consten incorporades a l'expedient  les bases de la convocatòria del lloc de treball per urgència i 

consta l 'ordre de la publicació de les mateixes per a facilitar la concurrència pública  per al lloc de 

treball, . 

 

Segon. Respecte a la competència, d' aprovació de les bases, 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 convocatòria de personal. En tot cas, apreciant la urgència 

de  la necessitat a cobrir, es considera que pot resultar d' aplicació l' establert a  l' apartat g)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 matèria de competència del Ple donant compte al Ple en la 

primera  sessió que celebri per a la seva ratificació.   

 

El procés de selecció d'aquest personal laboral temporal suposa ple respecte als  principis 

constitucionals d’igualtat, mèrit i capacitat, que han de regir qualsevol procés de contractació de 

personal en el sector públic. 

 

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  

 

Motivació dels reparaments: ___________________________________________ 

 

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.  

 

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” 

 
4. El 12 de maig 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 les bases i convocatòria del procés de selecció i provisió mitjançant concurs 

següent:  



 
 
 
 

 
 

 
BASES QUE REGEIXEN LA CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS 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, de tècnic/a de gestió del grup de classificació A2, subescala tècnica de gestió 
de la plantilla del personal laboral temporal del Consell Comarcal, per gestionar el 
programa d’agents d’ocupació i desenvolupament local pel període de temps d’una 
baixa per maternitat i permisos relacionats.  
 
Aquesta plaça li corresponen les retribucions brutes mensuals de 2.377,39 euros d’acord 
amb el detall següent:  

 
Base        1.050,06 €  
Destí           432,32 €  
Específic 856,89 €  

 
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 aquest lloc de treball seran en relació amb les funcions 
següents: 

 
1. Dissenyar, executar i avaluar les accions pertinents d’acord amb les línies d’actuació 

definides pel programa. 
2. Promoció i difusió dels polígons del Vallès Oriental: 
3. Actualitzar i ampliar les funcionalitats del gestor/portal web del cens d'empreses, naus, 

solars i infraestructures i serveis dels polígons del Vallès Oriental.  
4. Actualitzar i ampliar el sistema territorial d’informació dels PAE: 
5. Establir un espai de coordinació i de coneixement compartit dels projectes realitzats dels 

municipis en relació als polígons.  
6. Dinamitzar i coordinar el grup de treball de PAE de la TVOA (ajuntaments, sindicats, 

patronals, empreses, etc.), per tal de: 
7. Coordinar les actuacions del pla de treball amb els serveis locals d’empresa i el personal 

tècnic referent en l’àmbit PAE. 
8. Coordinar i informar de l’execució del projecte als agents que formen part de la Taula de 

concertació territorial TVOA. 
9. Coordinar el sistema conjunt de prospecció comarcal, tractament i explotació de dades 
10. Fomentar l’associacionisme empresarial en els PAE . 

 
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 SERVEIS JURIDICS, SEMC   
 

- Tècnic/a de gestió AODL: Formació universitària preferiblement en geografia, 
econòmiques, ciències polítiques, o altres de naturalesa anàloga i amb coneixements en 
sistemes d’informació geogràfica, anàlisi espacial, gestió i control de projectes i de 
polítiques de desenvolupament econòmic local. 

 
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: 
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 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.   
 

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 fase 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 última 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=NVdZWmFhMk9vUnRLcmJVUy82UXFw
dz09 
 

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 SERVEIS JURÍDICS, SMEC 
 
- Concurs per urgència d’una plaça, de tècnic/a de gestió del grup de classificació A2, 

subescala tècnica de gestió de la plantilla del personal laboral temporal del Consell 
Comarcal, per gestionar el programa d’agents d’ocupació i desenvolupament local pel 
període de temps d’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 almenys 2 punts.   



 
 
 
 

 
 

 
Els candidats que superen l’avaluació del currículum seran convocats  a una entrevista 
individual per part per Tribunal del procés.  
 

Es valoraran els aspectes següents: 

- Nivell de formació 

- Experiència professional 

- Capacitat d’integració 

- Aptitud laboral 
 

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 puntuació més alta 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. 
 

 
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 quina 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. 
 
 


