“Mitjançant acord de la Junta de Govern Local del dia 5 de març de 2021, es convocà
el procediment de selecció per a la constitució d’una borsa de treball
d’administratiu/va, grup de classificació C1, per a cobrir necessitats temporals, ja sigui
per substitucions, programes, acumulació de tasques o per la provisió temporal de
places vacants fins a la provisió reglamentària de les mateixes o per cobrir necessitats
urgents i inajornable dels diferents serveis de l’Ajuntament de Salt, amb nomenament
de funcionari/a interí/na o contractació laboral temporal, que es puguin produir a
l´Ajuntament de Salt.
Aquestes bases ja han estat publicades al BOPG núm. 49 de 12 de febrer de 2021 i al
DOGC núm. 8371 de data 23 de març de 2021.
Vist que a les bases aprovades pel referit acord de Junta de Govern de 5 de març de
2021, a la seva base sisena, concretament al punt 1 no s’indica la puntuació per a les
respostes correctes i les respostes incorrectes de la primera prova, que cal modificar el
nombre de preguntes del qüestionari i afegir un setè requisit per a poder realitzar la
prova on line (de caràcter voluntari).
Per Decret d’Alcaldia de 18 de juny de 2019, l’Alcalde delegà a la Junta de Govern
Local l’aprovació de les bases dels processos de selecció”
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
“1r.- APROVAR la modificació de les bases reguladores del procés selectiu per a la
constitució d’una borsa de treball d’administratiu/va, grup de classificació C1, per a
cobrir necessitats temporals, ja sigui per substitucions, programes, acumulació de
tasques o per la provisió temporal de places vacants fins a la provisió reglamentària de
les mateixes o per cobrir necessitats urgents i inajornable dels diferents serveis de
l’Ajuntament de Salt, amb nomenament de funcionari/a interí/na o contractació laboral
temporal, que es puguin produir a l´Ajuntament de Salt, modificant la seva base
sisena, concretament al punt 1, que quedarà amb el següent redactat:
1. “Fase d'oposició ( Màxim 23 punts)
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La Junta de Govern Local, en data 9 d’abril de 2021, ha adoptat, entre d’altres, el
següent acord:

Butlletí Oficial de la Província de Girona

Edicte d’aprovació de la modificació de les bases reguladores del procés selectiu per a
constituir una borsa de treball per a cobrir necessitats temporals de personal de la
categoria d’administratiu/va, grup de classificació C1, per a cobrir necessitats
temporals, ja sigui per substitucions, programes, acumulació de tasques o per la
provisió temporal de places vacants fins a la provisió reglamentària de les mateixes o
per cobrir necessitats urgents i inajornable dels diferents serveis de l’Ajuntament de
Salt, amb nomenament de funcionari/a interí/na o contractació laboral temporal, que es
puguin produir a l´Ajuntament de Salt, aprovades per Junta de Govern Local de 5 de
març de 2021, i publicada al BOPG núm. 49 de 12 de març de 2021.

Els resultats de totes les fases del procés selectiu, així com qualsevol altra
comunicació vinculada al mateix, es publicaran a la pàgina web d’aquest Ajuntament,
www.salt.cat. Per determinades circumstàncies el tribunal podrà optar per realitzar
comunicacions individuals per correu electrònic o per via telefònica, sense perjudici de
la posterior publicació d’aquells aspectes del comú interès del conjunt de persones
aspirants.
Requisits per realitzar la prova on line (CARÀCTER VOLUNTARI):
1. Disposar de telèfon mòbil propi amb accés a internet.
2. Consentir la captura i/o gravació d’imatges durant la prova, amb l’única finalitat
de supervisar la seva execució.
3. Autoritzar la realització de captures de pantalles aleatòries vinculades al
terminal amb el que es realitza la prova, amb la única finalitat de supervisar
l’execució de la prova.
4. Disposar d’ordinador amb càmera.
5. Omplir i signar els formularis que es facilitaran en relació a l’execució de la
prova així com en relació a la protecció de dades.
6. Si un aspirant té interès, o amb motiu d’aïllament domiciliari a causa de la
covid, vol realitzar la prova per mitjans telemàtics i no en disposa dels mitjans
adients, es posarà en contacte amb el Departament de Recursos Humans de
Salt a través del següent correu: personal@salt.cat
7. Caldrà registrar-se a la plataforma habilitada per a la realització de les proves i
realitzar un simulacre de prova, el dia que s’indicarà al decret d’admesos i
exclosos definitiu, per a poder verificar que es disposa de mitjans per a poder
realitzar aquesta prova on line. En cas de no realitzar la prova simulacre,
l’aspirant haurà de realitzar la prova de forma presencial.
Els exercicis de la fase oposició seran els següents:
En motiu de la pandèmia es preveu l’opció de realització de les proves via telemàtica.
Aquesta realització via on line té CARÀCTER VOLUNTARI pels aspirants.
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Les persones amb discapacitat que hagin sol·licitat adaptacions per a la realització de
les proves, hauran d’aportar en un termini de 3 dies hàbils a comptar a partir de
l'endemà de la publicació de la data de realització de la prova corresponent, fotocòpia
del certificat de l’equip oficial de valoració, d’un centre d’atenció a les persones amb
discapacitat dependent del Departament de treball, afers socials i famílies que acrediti
aquesta condició, així com l’adaptació o adequació de temps i mitjans materials per a
la realització de les proves i exercicis que prevegin a les bases.
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Per tal de garantir la bona marxa del procés el tribunal pot acordar l’alteració de l’ordre
de les proves. Així mateix, també pot proposar la realització de dues o més proves o
exercicis en un sol dia, i procedir a una correcció seqüencial de les mateixes, segons
es vagin superant les precedents.

Tindrà caràcter obligatori i eliminatori i consistirà en respondre un qüestionari de 40
preguntes tipus test, el contingut de les quals estarà relacionat amb el temari general
que consta en el Annex I, en el temps que determini el Tribunal i que serà, com a
màxim, de 40 minuts. Cada pregunta correctament contestada serà valorada amb 0,25
punts i cada pregunta incorrecta restarà 0,05 punts.
Aquest primer exercici serà qualificat fins a un màxim de 10 punts, i seran eliminats els
opositors que no arribin a un mínim de 5 punts (...)”.
2n.- PUBLICAR de nou aquestes bases amb les modificacions al Butlletí Oficial de la
Província, i en forma extractada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya”.
L’ALCALDE

Butlletí Oficial de la Província de Girona

Jordi Viñas i Xifra
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Primer exercici: Prova de coneixements teòrics.

Document signat per JORDI VIÑAS XIFRA
en data 21/04/2021

Signat per:
Diputació de Girona

