
 
 
 
 

 
 

PER URGÈNCIA 
PROPOSTA DE L’ÀREA DE PERSONAL I HISENDA 
Ple, 25 de maig de 2022 
 
Aprovar les bases i convocatòria per urgència per concurs de processos de 
selecció per proveir llocs de treball temporals.  

 
 

Persones i valors 
EXP: X2022004730 

 

 
RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 25 de maig de 2022, el senyor Oscar Frias i Pérez, cap de l’Àrea de Persones i 
Valors ha emès l’informe següent:  

 
“Persones i valors 

EXP: X2022004730 
RELACIO DE FETS:  
 
1. El 5 de maig de 2022  la senyora Josefa Recio i Corral, cap de l’àrea de Serveis Personals ha 

emès l’informe en relació amb la necessitat d’iniciar el procés per urgència de la selecció i la 
contractació d’una plaça de tècnic/a referent d’ocupació juvenil del grup de classificació A2, 
subescala tècnica de gestió, de la plantilla del Consell Comarcal, adscrita a l’Àrea de Serveis 
Personals, per cobrir una baixa laboral per maternitat, permisos de lactància i possibles 
excedències per cura de menors o bé fins la finalització del la convocatòria 2021 del Programa 
referent d’ocupació juvenil, el 30 de desembre de 2022. Aquesta contractació quedarà 
condicionada a l’inici efectiu de la baixa per maternitat, permisos de lactància i possibles 
excedències per cura de menors de la senyora Mònica Álvarez Pérez, amb DNI ***1598**. 
(EXPX2022004166) 

 
El 10 de maig maig de 2022, el senyor Oscar Frias Pérez, cap de l'Àrea de Persones i Valors, ha 

emès l’informe en relació amb la necessitat d’iniciar un procés de selecció per urgència 
mitjançant concurs. (EXPX2022004166). 

 
2. El 20 de maig de 2022 el senyor Carles Fernández Pérez, gerent del Consell Comarcal ha 

emès informe en relació amb la necessitat d’iniciar un procés per urgència per la contractació 
d’un/a persona per ocupar el lloc de treball d’administrador de sistemes del grup de 
classificació C1, subescala administrativa, escala d'administració general, de la plantilla del 
personal temporal del Consell Comarcal adscrita a l'Àrea de Transformació Digital i Innovació 
Tecnològica vinculada a l’assistència tècnica al Consorci per a la gestió de residus del Vallès 
Oriental i l’Ajuntament de Santa Maria de Martorelles. (EXP X2022004612).  

 
El 20 de maig de 2022, el senyor Oscar Frias Pérez, cap de l'Àrea de Persones i Valors, ha 

emès l’informe en relació amb la necessitat d’iniciar un procés de selecció per urgència 
mitjançant concurs. (EXP X2022004612).  

 
 
3. El 17  de desembre de 2021 es va aprovar el Reial decret llei 32/2021, de 28 de desembre, de 

mesures urgents per a la reforma laboral, la garantia de l'estabilitat en l'ocupació i la 
transformació del mercat de treball. Entre les modificacions que contempla aquesta norma, 
precisa les causes que justifiquen el recurs a la contractació de durada determinada. El règim 
transitori contingut en la disp. Trans. 4a permet que els contractes per obra o servei celebrats 
des del 31 de desembre de 2021 fins a 30 de març de 2022, es segueixin regint per la 
normativa anterior, però limitada la durada a sis mesos.  

 



 
 
 
 

 
 

La norma ha d'harmonitzar-se amb els disposicions de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de 
mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública, amb incidència 
sobre el Text Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic, aprovat pel Reial decret 
legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre.  
 
L’article 10.1.c) Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, estableix que són funcionaris 
interins els que, per raons expressament justificades, estem vinculats a l'execució de 
programes de caràcter temporal, que no podran tenir una durada superior a tres anys. 

 
En relació amb els processos de selecció objecte de les bases que es proposen al Ple 

corresponen amb la figura de contracte laboral de substitució i de funcionari interí per 
programes.  

 
4. La intervenció del Consell Comarcal ha emès informe favorable en relació amb aquests 

processos de selecció amb l’observació de que la contractació de la persona seleccionada en 
el procés de selecció  per ocupar el lloc de treball d’administrador de sistemes del grup de 
classificació C1, subescala administrativa, escala d'administració general, de la plantilla del 
personal temporal del Consell Comarcal adscrita a l'Àrea de Transformació Digital i Innovació 
Tecnològica queda  condicionada a l’aprovació dels convenis vinculats amb l’Ajuntament de 
Santa Maria de Martorelles i el Consorci per a la Gestió de residus del Vallès Oriental, de tal 
manera que si no s’aproven, no s’executa el projecte i no es contracta el personal.      

 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Aprovar les bases i convocatòria del procés de selecció i provisió per urgència mitjançant 

concurs següent:  
 

BASES QUE REGEIXEN LA CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS DE SELECCIÓ I PROVISIÓ PER 
URGÈNCIA MITJANÇANT CONCURS DE PERSONAL TEMPORAL 

 
1. Objecte de la convocatòria 

 
És objecte d’aquesta convocatòria és la selecció i provisió per urgència de les places  
temporals següent:  

 

- Una plaça per urgència de tècnic/a referent d’ocupació juvenil del grup de 
classificació A2, subescala tècnica de gestió, de la plantilla del Consell Comarcal, 
adscrita a l’Àrea de Serveis Personals, per cobrir una baixa laboral per maternitat, 
permisos de lactància i possibles excedències per cura de menors o bé fins la 
finalització del la convocatòria 2021 del Programa referent d’ocupació juvenil, el 
30 de desembre de 2022 

 
Les retribucions brutes mensuals que corresponen a aquest lloc de treball per l’any 2022 
són les següents:  
 

Salari base:   1.071,06 € 
Complement de destí :     440,97 € 
Complement específic:  1.024,61 € 

 
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.   

 
Les tasques que es desenvoluparan en aquest lloc de treball seran en relació amb les funcions 
següents: 

 
1. Atendre a la població jove, de 16 a 29 anys, i les seves famílies, amb especial atenció a 

majors de 16 anys i menors de 25, que no treballen, ni estudien o no segueixen una formació 



 
 
 
 

 
 

i que vénen a l’Oficina Jove o equipament juvenil per iniciativa pròpia i també a aquells es 
troben en situacions de vulnerabilitat i que necessiten entrar de nou o reorientar la seva 
situació dins el sistema educatiu o iniciar-se al món laboral. En concret, l’atenció al jove es 
centrarà en el següent: 

2. Informar a les persones interessades sobre recursos i programes genèrics per persones 
joves, amb una especial rellevància de tota aquella informació relacionada amb els àmbits 
formatius i laborals a la comarca i a Catalunya. 

3. Acompanyar i assessorar als joves derivats per l’Oficina de Treball de la comarca, d’altres 
equipaments juvenils o ens locals de la comarca. 

4. Dur a terme sessions de tutoria individual i/o en grup i acompanyament, on es treballaran de 
forma concreta els aspectes següents: 

5. La identificació i desenvolupament de les competències clau per l'ocupabilitat següents: 
6. Aproximació al context Laboral 
7. Identificació de competències bàsiques i transversals 
8. L’anàlisi de l'ocupabilitat a través del següent: 
9. Motivacions i interessos 
10. Mercat de treball i ocupacions 
11. Recerca de feina 
12. Canals, eines i procés de selecció 
13. Treballar de forma coordinada i en xarxa amb els agents socials i ens locals de la comarca, 

per tal de poder oferir a les persones joves dels MUNICIPIS PARTICIPANTS del PROJECTE 
una resposta adequada a la seva necessitat. Aquest treball coordinat serà, principalment, 
amb els  agents municipals i comarcals següents: 

14. Professionals d’educació, centres educatius, professionals d’orientació pedagògica. 
15. Professionals de joventut: personal tècnic, informador i dinamitzador juvenil, que gestiona els 

equipaments juvenils de la comarca. 
16. Professionals de serveis socials i serveis de justícia juvenil. 
17. Professionals d’ocupació, promoció econòmica de la comarca, Oficines de Treball.  
18. Personal tècnic del Consell Comarcal que coordina els programes Singulars o altres 

programes similars susceptibles d’acollir joves de Garantia Juvenil i joves d’entre 16 i 29 
anys. 

19. I qualsevol altre agent que pugui incidir en els processos d’emancipació juvenil de les 
persones joves del Vallès Oriental. Les persones tècniques referents en ocupació juvenil 
duran a terme una tasca molt descentralitzada, desplaçant-se i promovent una dimensió 
comarcal en llur treball. 

20. Treballar i col·laborar amb els serveis especialitzats d’educació i treball de l’Oficina Jove del 
Vallès Oriental per tal de poder disposar de la màxima informació dels recursos existents. 

 
 

- Una plaça per urgència d’administrador de sistemes del grup de classificació C1, 
subescala administrativa, escala d'administració general, de la plantilla del personal 
funcionari interí del Consell Comarcal adscrita a l'Àrea de Transformació Digital i 
Innovació Tecnològica, vinculada a l’assistència tècnica al Consorci per a la gestió 
de residus del Vallès Oriental i l’ajuntament de Santa Maria de Martorelles. 

 
Contractació condicionada a l’aprovació dels convenis vinculats amb l’Ajuntament de 

Santa Maria de Martorelles i el Consorci per a la Gestió de residus del Vallès 
Oriental. 
 

Les retribucions brutes mensuals que corresponen a aquest lloc de treball per l’any 2022 són 
les següents:  
 

Sou base:   804,19 euros 
Complement de destí: 390,85 euros 
Complement específic: 652,34 euros 

 
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.   

 
Les tasques que es desenvoluparan en aquest lloc de treball seran en relació amb les funcions 
següents: 



 
 
 
 

 
 

 
Assistència als usuaris i resolució d'incidències de primer nivel 
Realització de còpies de seguretat segons la planificació establerta. 
Configuració i manteniments dels equipaments informàtics. 
Parametritzacions i configuracions de programaris. 
Instal·lació i configuració de serveis de xarxa 
Assessorar i donar suport tècnic als usuaris en matèria d'utilització dels equips i 
programaris informàtics. 

 
 

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: 
 
 

- Tècnic/a d’ocupació juvenil (A2): Grau universitari. 

- Tècnic/a de seguretat informàtica (C1): Cicle formatiu de Grau superior Tècnic Superior en 
Administració de Sistemes Informàtics en Red o 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: 

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 15 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 Teams és compatible amb PC, Mac, Linux, iOS, Android i exploradors web  
 

Mac o Windows  
Per a comprovar si el seu Mac o Windows compleix els requisits del sistema, aneu a la 
https://docs.microsoft.com/es-es/microsoftteams/hardware-requirements-forthe-teams-
app  
 
Explorador web  
Per a obtenir una llista d'exploradors compatibles, vagi a https://docs.microsoft.com/es-
es/microsoftteams/limits-specificationsteams#browsers pàgina. 
 
Telèfons i tauletes Android:  
Teams funciona amb dispositius que utilitzin les quatre darreres versions del sistema 
operatiu Android. iPhone, iPad i iPod: Teams funciona amb dispositius que utilitzin les 
dues darreres versions iOS  

 
b) El registre i l’accés dels aspirants a l’entrevista es du a terme a través de l’enlla ç descrit a 
l’anunci d’admesos i exclosos.  
 
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 PERSONALS, TÈCNIC/A OCUPACIÓ JUVENIL  
 

- Concurs per urgència d’una plaça de tècnic/a referent d’ocupació juvenil del grup de 
classificació A2, subescala tècnica de gestió, de la plantilla del Consell Comarcal, 
adscrita a l’Àrea de Serveis Personals, per cobrir una baixa laboral per maternitat, 
permisos de lactància i possibles excedències per cura de menors o bé fins la 
finalització del la convocatòria 2021 del Programa referent d’ocupació juvenil, el 30 de 
desembre de 2022.  
 

- 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, 

https://docs.microsoft.com/es-es/microsoftteams/limits-
https://docs.microsoft.com/es-es/microsoftteams/limits-


 
 
 
 

 
 

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.   

 
El tribunal emetrà un acta que es publicarà a l’e-tauler amb el resultat de la fase 1, valoració de 
currículum i mèrits, i amb la relació d’aspirants que superada la fase 1 es convoquen a 
entrevista individual.  
 
A l’entrevista 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.  
 
 
ÀREA DE TRANSFORMACIÓ DIGITAL I INNOVACIÓ TECNOLOGICA  
 

- Concurs per urgència d’una plaça d’administrador de sistemes del grup de classificació C1, 
subescala administrativa, escala d'administració general, de la plantilla del personal 
funcionari interí del Consell Comarcal adscrita a l'Àrea de Transformació Digital i 
Innovació Tecnològica, vinculada a l’assistència tècnica al Consorci per a la gestió de 
residus del Vallès Oriental i l’ajuntament de Santa Maria de Martorelles. 
 

- 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.   

 
El tribunal emetrà un acta que es publicarà a l’e-tauler amb el resultat de la fase 1, valoració de 
currículum i mèrits i amb la relació d’aspirants que superada la fase 1 es convoquen a 
entrevista individual.  
 
A l’entrevista 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 a l’Àrea de Persones i Valors 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.” 

 
 
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. 
 

8. La Disposició addicional quarta de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures 
urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública, preveu mesures 
d'agilitació dels processos selectius. Les Administracions Públiques hauran 
d'assegurar el compliment del termini establert per a l'execució dels processos 
selectius mitjançant l'adopció de les mesures apropiades per al desenvolupament àgil 
dels processos selectius, com ara la reducció de terminis, la digitalització dels 
processos o l'acumulació de proves en un mateix exercici, entre altres. 

 
 
Per això,  
 
PROPOSO al Ple que acordi:  
 
1. Aprovar les bases i convocatòria del procés de selecció i provisió per urgència 

mitjançant concurs següent:  
 

BASES QUE REGEIXEN LA CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS DE SELECCIÓ I 



 
 
 
 

 
 

PROVISIÓ PER URGÈNCIA MITJANÇANT CONCURS DE PERSONAL TEMPORAL 
 

1. Objecte de la convocatòria 
 

És objecte d’aquesta convocatòria és la selecció i provisió per urgència de les places  
temporals següent:  

 

- Una plaça per urgència de tècnic/a referent d’ocupació juvenil del grup de 
classificació A2, subescala tècnica de gestió, de la plantilla del Consell 
Comarcal, adscrita a l’Àrea de Serveis Personals, per cobrir una baixa 
laboral per maternitat, permisos de lactància i possibles excedències per 
cura de menors o bé fins la finalització del la convocatòria 2021 del 
Programa referent d’ocupació juvenil, el 30 de desembre de 2022 

 
Les retribucions brutes mensuals que corresponen a aquest lloc de treball per l’any 
2022 són les següents:  
 

Salari base:   1.071,06 € 
Complement de destí :     440,97 € 
Complement específic:  1.024,61 € 

 
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.   

 
Les tasques que es desenvoluparan en aquest lloc de treball seran en relació amb les 
funcions següents: 

 
1. Atendre a la població jove, de 16 a 29 anys, i les seves famílies, amb especial atenció 

a majors de 16 anys i menors de 25, que no treballen, ni estudien o no segueixen una 
formació i que vénen a l’Oficina Jove o equipament juvenil per iniciativa pròpia i també 
a aquells es troben en situacions de vulnerabilitat i que necessiten entrar de nou o 
reorientar la seva situació dins el sistema educatiu o iniciar-se al món laboral. En 
concret, l’atenció al jove es centrarà en el següent: 

2. Informar a les persones interessades sobre recursos i programes genèrics per 
persones joves, amb una especial rellevància de tota aquella informació relacionada 
amb els àmbits formatius i laborals a la comarca i a Catalunya. 

a. Acompanyar i assessorar als joves derivats per l’Oficina de Treball de la 
comarca, d’altres equipaments juvenils o ens locals de la comarca. 

3. Dur a terme sessions de tutoria individual i/o en grup i acompanyament, on es 
treballaran de forma concreta els aspectes següents: 

4. La identificació i desenvolupament de les competències clau per l'ocupabilitat 
següents: 

5. Aproximació al context Laboral 
6. Identificació de competències bàsiques i transversals 
7. L’anàlisi de l'ocupabilitat a través del següent: 
8. Motivacions i interessos 
9. Mercat de treball i ocupacions 
10. Recerca de feina 
11. Canals, eines i procés de selecció 
12. Treballar de forma coordinada i en xarxa amb els agents socials i ens locals de la 

comarca, per tal de poder oferir a les persones joves dels MUNICIPIS PARTICIPANTS 
del PROJECTE una resposta adequada a la seva necessitat. Aquest treball coordinat 
serà, principalment, amb els  agents municipals i comarcals següents: 

13. Professionals d’educació, centres educatius, professionals d’orientació pedagògica. 



 
 
 
 

 
 

14. Professionals de joventut: personal tècnic, informador i dinamitzador juvenil, que 
gestiona els equipaments juvenils de la comarca. 

15. Professionals de serveis socials i serveis de justícia juvenil. 
16. Professionals d’ocupació, promoció econòmica de la comarca, Oficines de Treball.  
17. Personal tècnic del Consell Comarcal que coordina els programes Singulars o altres 

programes similars susceptibles d’acollir joves de Garantia Juvenil i joves d’entre 16 i 
29 anys. 

18. I qualsevol altre agent que pugui incidir en els processos d’emancipació juvenil de les 
persones joves del Vallès Oriental. Les persones tècniques referents en ocupació 
juvenil duran a terme una tasca molt descentralitzada, desplaçant-se i promovent una 
dimensió comarcal en llur treball. 

19. Treballar i col·laborar amb els serveis especialitzats d’educació i treball de l’Oficina 
Jove del Vallès Oriental per tal de poder disposar de la màxima informació dels 
recursos existents. 

 
 

- Una plaça per urgència d’administrador de sistemes del grup de classificació 
C1, subescala administrativa, escala d'administració general, de la plantilla del 
personal funcionari interí del Consell Comarcal adscrita a l'Àrea de 
Transformació Digital i Innovació Tecnològica, vinculada a l’assistència tècnica 
al Consorci per a la gestió de residus del Vallès Oriental i l’ajuntament de Santa 
Maria de Martorelles. 

 
Contractació condicionada a l’aprovació dels convenis vinculats amb 

l’Ajuntament de Santa Maria de Martorelles i el Consorci per a la Gestió de 
residus del Vallès Oriental. 
 

Les retribucions brutes mensuals que corresponen a aquest lloc de treball per l’any 2022 
són les següents:  
 

Sou base:   804,19 euros 
Complement de destí: 390,85 euros 
Complement específic: 652,34 euros 

 
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.   

 
Les tasques que es desenvoluparan en aquest lloc de treball seran en relació amb les 
funcions següents: 
 

1. Assistència als usuaris i resolució d'incidències de primer nivel 
2. Realització de còpies de seguretat segons la planificació establerta. 
3. Configuració i manteniments dels equipaments informàtics. 
4. Parametritzacions i configuracions de programaris. 
5. Instal·lació i configuració de serveis de xarxa 
6. Assessorar i donar suport tècnic als usuaris en matèria d'utilització dels equips i 

programaris informàtics. 

 
 

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: 
 
 

- Tècnic/a d’ocupació juvenil (A2): Grau universitari. 

- Tècnic/a de seguretat informàtica (C1): Cicle formatiu de Grau superior Tècnic 
Superior en Administració de Sistemes Informàtics en Red o 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: 

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 15 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 Teams és compatible amb PC, Mac, Linux, iOS, Android i exploradors 
web  
 

Mac o Windows  
Per a comprovar si el seu Mac o Windows compleix els requisits del sistema, aneu 
a la https://docs.microsoft.com/es-es/microsoftteams/hardware-requirements-
forthe-teams-app  
 
Explorador web  
Per a obtenir una llista d'exploradors compatibles, vagi a 
https://docs.microsoft.com/es-es/microsoftteams/limits-
specificationsteams#browsers pàgina. 
 
Telèfons i tauletes Android:  
Teams funciona amb dispositius que utilitzin les quatre darreres versions del 
sistema operatiu Android. iPhone, iPad i iPod: Teams funciona amb dispositius 
que utilitzin les dues darreres versions iOS  

 
b) El registre i l’accés dels aspirants a l’entrevista es du a terme a través de l’enlla ç 
descrit a l’anunci d’admesos i exclosos.  
 
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 PERSONALS, TÈCNIC/A OCUPACIÓ JUVENIL  
 

- Concurs per urgència d’una plaça de tècnic/a referent d’ocupació juvenil del grup 
de classificació A2, subescala tècnica de gestió, de la plantilla del Consell 
Comarcal, adscrita a l’Àrea de Serveis Personals, per cobrir una baixa laboral per 
maternitat, permisos de lactància i possibles excedències per cura de menors o bé 
fins la finalització del la convocatòria 2021 del Programa referent d’ocupació 
juvenil, el 30 de desembre de 2022.  
 

- 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. 

 

https://docs.microsoft.com/es-es/microsoftteams/limits-
https://docs.microsoft.com/es-es/microsoftteams/limits-


 
 
 
 

 
 

 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.   

 
El tribunal emetrà un acta que es publicarà a l’e-tauler amb el resultat de la fase 1, 
valoració de currículum i mèrits, i amb la relació d’aspirants que superada la fase 1 es 
convoquen a entrevista individual.  
 
A l’entrevista 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.  
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

ÀREA DE TRANSFORMACIÓ DIGITAL I INNOVACIÓ TECNOLOGICA  
 

- Concurs per urgència d’una plaça d’administrador de sistemes del grup de 
classificació C1, subescala administrativa, escala d'administració general, de la 
plantilla del personal funcionari interí del Consell Comarcal adscrita a l'Àrea de 
Transformació Digital i Innovació Tecnològica, vinculada a l’assistència tècnica al 
Consorci per a la gestió de residus del Vallès Oriental i l’ajuntament de Santa Maria 
de Martorelles. 
 

- 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.   

 
El tribunal emetrà un acta que es publicarà a l’e-tauler amb el resultat de la fase 1, 
valoració de currículum i mèrits i amb la relació d’aspirants que superada la fase 1 es 
convoquen a entrevista individual.  
 
A l’entrevista 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 a l’Àrea de Persones i Valors 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 
 
 
 
 
Document signat electrònicament. 
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