La Junta de Govern Local, en data 7 de juny de 2022, ha adoptat, entre d'altres, el
següent acord:
1r.- APROVAR les bases reguladores del procés selectiu per a la provisió, pel
sistema de concurs, d’una plaça de Cap de Pressupostos i Comptabilitat, adscrit a
l’àrea de Serveis Econòmics-Intervenció, grup de classificació C1.
2n.- CONVOCAR el procediment per a la provisió, pel sistema de concurs, d’una plaça
de Cap de Pressupostos i Comptabilitat, enquadrada en l’escala d’administració
general, grup de classificació C1, dotada amb les retribucions que corresponguin
d’acord amb la relació de llocs de treball i la legislació vigent.
3r.- PUBLICAR aquestes bases al Butlletí Oficial de la Província (BOPG), en
compliment dels articles 76 del Decret 214/1990 de 30 de juliol.

BASES DE LA CONVOCATÒRIA PER A LA PROVISIÓ DEL LLOC DE TREBALL
DE CAP ADMINISTRATIU/VA DE PRESSUPOSTOS I COMPTABILITAT DE L’ÀREA
DE SERVEIS ECONÒMICS DE L'AJUNTAMENT DE SALT, PEL SISTEMA DE
CONCURS

Primera.- Objecte de les bases i sistema de provisió
1.1. És objecte d'aquestes bases la regulació del procés de provisió, pel sistema de
concurs, d'un lloc de treball de Cap de Pressupostos i Comptabilitat adscrit a l’Àrea de
Serveis Econòmics, al servei d'Intervenció, de l'Ajuntament de Salt classificat al grup
C, subgrup C1, en règim de funcionari/ària de carrera.
1.2. La present convocatòria es publicarà al BOP, al tauler d'edictes de l'Ajuntament, al
web municipal i a la intranet de l'Ajuntament de Salt.
2. Característiques del lloc de treball
Les característiques de lloc de treball a proveir són:


Número de places: 1
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Edicte d’aprovació de les bases de la convocatòria per a la provisió del lloc de treball
de cap administratiu/va de pressupostos i comptabilitat de l’àrea de serveis econòmics
de l’ajuntament de Salt, pel sistema de concurs.
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EDICTE

3. Condicions de les persones aspirants
Podran prendre part en el concurs el personal que reuneixi els requisits següents:
1. Tenir la condició de funcionari/ària de carrera o laboral fix, en una plaça del grup de
classificació C, subgrup C1 de qualsevol escala o categoria de l'Ajuntament de Salt.
2. Trobar-se en situació de servei actiu en aquest Ajuntament. Tanmateix, no pot
prendre-hi part el personal funcionari o laboral que, com a conseqüència d'expedient
disciplinari, es trobi en situació de suspensió d'ocupació, traslladat d'un lloc de treball o
destituït d'un càrrec de comandament, mentre durin els efectes corresponents.
3. No haver proveït un lloc de treball durant 1 any immediat anterior a l'expiració del
termini de presentació de sol·licituds. El còmput de l'any, s'entendrà en adscripció
definitiva, com a funcionari/ària de carrera o personal laboral fix.
4. Tenir la titulació per accedir al Grup C-1 (Batxiller cicle formatiu superior, FPII, ...)
5. No estar inhabilitat/da per a l'exercici de les funcions públiques ni estar separat/da
mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol administració pública.
6. No estar afectat per cap dels motius d'incompatibilitat continguts en la Llei 53/1984,
de 26 de desembre, d'Incompatibilitats del personal al servei de les Administracions
Públiques, i la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'Incompatibilitats del personal al
servei de l'Administració de la Generalitat.
7. Disposar de les capacitats físiques o psíquiques necessàries per al normal exercici
de les funcions pròpies del càrrec.
8. Els requisits necessaris per a participar s'han de complir en la data en què finalitzi el
termini de presentació de sol·licituds que estableix la base 5 d'aquesta convocatòria i
mantenir-se fins a la formalització de l'adscripció.
4. Funcions i competències requerides del lloc de treball a cobrir
Funcions del lloc:
Objectiu fonamental del lloc o missió:
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Denominació del lloc: Cap de Pressupostos i comptabilitat
Codi de treball: 3.200
Grup: C1
Complement de destinació: 20
Adscripció: intervenció
Tipus de lloc: comandament
Escala: Administració general
Complement específic: 7.589,68 €/anual
Jornada de treball: 37,50 hores setmanals

Butlletí Oficial de la Província de Girona











1. Assessorar a la Corporació en general proporcionant la informació sobre temes
propis de l’àmbit, procurant un sentit global d’actuació i coherent amb les
capacitats i possibilitats de l’organització i els seus recursos.
2. Comprovar els llistats de factures degudament tramitades, en relació a la
partida pressupostària, al proveïdor i a l’import.
3. Preparar l’expedient del Pressupost Anual de la Corporació i la liquidació del
mateix i els Comptes Generals de la Corporació.
4. Col·laborar amb el Director/a d’Àrea-Interventor/a en el control i fiscalització de
les propostes de despesa.
5. Comprovar les certificacions d’obra pel seu reconeixement de l’obligació amb el
pressupost del projecte de l’obra i tramitar-les en relació a l’import.
6. Verificar els informes de modificacions de crèdits entre partides o d’altres, per
tal de preparar i presentar la pertinent proposta a la comissió de Govern o al
Ple.
7. Complimentar els qüestionaris de pressupostos i liquidacions trameses per les
diferents administracions, d’acord amb els llistats d’ingressos i de despeses
corresponents.
8. I, en general, altres de caràcter similar que li siguin atribuïdes.
Perfil competencial:
El perfil competencial és el següent i la definició de cada competència i del nivell
requerit és la següent:
1. COMPETÈNCIES ACTITUDINALS
Són aquelles competències en les quals predomina la dimensió actitudinal.
- APRENDRE A APRENDRE
Capacitat de gestionar autònomament el propi aprenentatge i persistir en ell, cercant
oportunitats i superant obstacles, mantenint una actitud favorable envers qualsevol
activitat que esdevingui millorar coneixements, habilitats o actituds.
Nivell 2 (mig): Capacitat d'identificar les pròpies necessitats en termes d'aprenentatge
professional i proposar actuacions de millora de manera proactiva i anant més enllà
dels recursos que l'organització hagi preestablert.
- COMPROMÍS AMB L'ORGANITZACIÓ
Capacitat d'alinear la conducta professional amb les necessitats i objectius de
l'organització, promovent una actitud positiva envers aquesta.
Nivell 3 (alt): Capacitat d'aconseguir que altres persones alineïn la seva dinàmica de
treball i els seus objectius amb els de l'organització, tot ajustant els recursos i mitjans
al seu abast cap a aquests.
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Funcions genèriques:
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Coordinar l’elaboració de l’avantprojecte i projecte del pressupost municipal, les seves
posteriors modificacions, per tal de mantenir un control en les despeses i ingressos
municipals.

2. COMPETÈNCIES RELACIONALS
Són aquelles competències en les quals també predomina la dimensió actitudinal, però
la importància que tenen mereixen un estatus diferenciat en el perfil.
- HABILITATS INTERPERSONALS
Capacitat d'interactuar positivament amb altres persones, identificant les seves
motivacions i/o necessitats per tal de facilitar i fomentar un bon clima de relacions en el
context laboral.
Nivell 2 (mig): Capacitat per comprendre i interpretar correctament els problemes,
sentiments i preocupacions subjacents d'una altra persona, escoltant empàticament i
mostrant interès per les posicions dels altres, encara que siguin oposades a les
pròpies.
3. COMPETÈNCIES FUNCIONALS
- OPTIMITZACIÓ DE RECURSOS
Capacitat de treballar de forma eficient i eficaç, orientant la seva actuació a l'obtenció
dels millors resultats, amb els mitjans imprescindibles per assolir els objectius marcats.
Nivell 3 (alt): Capacitat de generar formes noves de treball, canvis en l'ús de les eines
o recursos per tal d'aprofitar-les des d'una altre vessant de manera que permeti assolir
els objectius propis del seu àmbit de treball, tot suposant la despesa o la inversió
mínima en nous recursos.
- ORGANITZACIÓ DEL TREBALL
Capacitat de planificar, prioritzar i distribuir les activitats i els recursos per assegurar la
consecució dels objectius esperats, establint terminis en la realització de les tasques i
definint prioritats.
Nivell 3 (alt): Capacitat de dur a terme simultàniament diversos projectes complexos,
establint de forma
permanent mecanismes de coordinació i de control de la informació dels processos en
marxa.
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- RECERCA DE SOLUCIONS
Capacitat de trobar alternatives viables i eficaces als problemes i requeriments que es
produeixin en el seu àmbit d'actuació.
Nivell 3 (alt): Capacitat d'aplicar una solució eficaç a situacions complexes, mobilitzant
diferents entitats, recursos o persones i demostrant creativitat en el seu disseny i
definició, partint de models apresos o experimentats.
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- INICIATIVA
Capacitat per actuar de manera autònoma així com prendre i assumir decisions per
compte pròpia sense dependre de les instruccions dels altres en la realització de les
responsabilitats pròpies.
Nivell 2 (mig): Capacitat d'incorporar canvis en la pròpia feina i de manera autònoma,
assumibles i realitzables que solucionin mancances o millorin el funcionament general
del servei.

5.1. La sol·licitud per prendre part en la convocatòria s'haurà de presentar
Telemàticament al registre electrònic. Caldrà fer-ho amb certificat digital/signatura
electrònica mitjançant model estàndard d'instància previst a la pàgina web següent:
https://www.seu-e.cat/ca/web/salt/govern-obert-i-transparencia/serveis-itramits/tramits/instancia-generica , en el termini de 20 dies naturals a comptar des de
l'endemà de la data de publicació al Butlletí Oficial de la Província.
5.2. Per ser admès a les proves selectives, les persones aspirants han de manifestar
que són certes les dades que indiquen a la sol·licitud i que compleixen totes les
Condicions establertes a les bases, sota la seva responsabilitat i amb independència
de la posterior acreditació en finalitzar el procés selectiu.
Les dades corresponents al domicili, telèfon i adreça electrònica que figurin en la
sol·licitud es consideraran com les úniques vàlides a efectes de notificacions i seran
responsabilitat exclusiva de les persones aspirants els errors en la seva consignació i
la comunicació a l'Ajuntament de Salt de qualsevol canvi de les mateixes.
5.3. En la sol·licitud caldrà que hi consti el codi de convocatòria corresponent i
adjuntar-hi la següent documentació:
•

Currículum vitae i professional acreditatiu dels mèrits a valorar.

•

Documents acreditatius dels mèrits que es vulguin al·legar.

•

Declaració de no estar inhabilitat/ada per a l’exercici de les funcions públiques
ni estar separat/da mitjançant expedient disciplinari de qualsevol administració
pública.

•

Declaració de no estar en cap dels supòsits d’incompatibilitat previstos en la
legislació vigent o declaració que se sol·licitarà l’autorització de compatibilitat o
que s’exercirà l’opció que preveu l’article 10 de la Llei 21/1987, de 26 de
novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la
Generalitat

Les persones aspirants no hauran d’aportar cap document que acrediti el compliment
d’aquests requisits si aquests documents ja consten al Registre de Personal de
l’Ajuntament de Salt, atès que en aquest cas seran incorporats d’ofici a l’expedient per
part del Departament de Personal.
Els i les aspirants amb la seva participació i inscripció al procés accepten aquestes
bases i que reuneixen totes i cadascuna de les condicions exigides, referides sempre a
la data d’acabament del termini per a la presentació de sol·licituds, sens perjudici
d’interposar els recursos que estimin convenients.
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Documents a presentar:
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5. Forma i Termini de Presentació d'Instàncies.

Amb la formalització i presentació de la sol·licitud doneu el vostre consentiment per al
tractament de les dades de caràcter personal.
Les vostres dades personals seran tractades per l'Ajuntament de Salt de forma
legítima sobre la base del consentiment de l'interessat amb la finalitat de gestionar i
tramitar els processos de selecció de personal. Així mateix informem que les seves
dades es conservaran durant la gestió del procés de selecció i les possibles
reclamacions posteriors (la finalitat per la qual es recullen) i després d'aquest, quan
existeixi alguna obligació legal de conservació de dades.
Les seves dades personals, objecte de tractament per l'Ajuntament de Salt són les
següents:
- Dades identificadores: DNI, adreça postal o electrònica, imatge, Nº Seguretat Social
o Mutualitat, telèfon, nom i cognoms, signatura manual, signatura electrònica.
- Dades relatives a les característiques personals: estat civil, família, naixement, lloc de
naixement, edat, sexe, nacionalitat.
- Dades acadèmiques i professionals: formació, titulacions, experiència professional,
pertinença a col·legis o associacions professionals.
- Detalls d'ocupació: professió, lloc de treball, dades no econòmiques de nòmina,
historial del treballador / de la treballador/a.
- Dades de resposta de les proves: exàmens escrits, testos complimentats, gravacions
de veu i/o vídeo d'entrevistes o exercicis, i altres possibles formats de suport de les
proves realitzades.
Els destinataris de les vostres dades personals seran única i exclusivament, complint
amb l'obligació legal aplicable, les Administracions Públiques competents en aquest
àmbit.
En cas d'estar interessat/da en exercir els drets previstos en la normativa de protecció
de dades, us informem que teniu reconeguts els drets d'accés a les dades objecte de
tractament, de rectificació de dades errònies o inexactes, de supressió quan, entre
altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser
recollides i d'oposició a algun tractament de les seves dades. Així mateix, les persones
interessades podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest
cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions. Aquests
drets poden exercir-se presencialment a les oficines d'atenció ciutadana, de
l’Ajuntament de Salt i a través de la seu electrònica.
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6. Tractament de dades personals
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5.4. La documentació lliurada a l'Ajuntament de Salt amb anterioritat no s'haurà de
tornar a presentar. Si bé és imprescindible indicar a la sol·licitud de participació, de
forma expressa, de quina documentació es tracta i en quin procediment es va aportar.

7.1. La relació provisional de persones admeses i excloses, juntament amb la
composició nominal de la comissió d'avaluació s'aprovarà en el termini màxim de
quinze dies, a comptar des de l'endemà de l'últim dia de presentació de sol·licituds, i
es farà pública a la pàgina web de l'Ajuntament de Salt.
7.2. Es concedirà un període de 10 dies hàbils per a esmenes i possibles
reclamacions.
Si no s'hi presenten esmenes, es considerarà elevada a definitiva la llista provisional
de persones admeses i excloses i no caldrà tornar-la a publicar. Si s'accepta alguna
reclamació, es notificarà al/a la recurrent en els termes que estableix la Llei 39/2015,
d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Tot seguit, s'esmenarà la llista de persones admeses i excloses, i l'esmena serà
exposada a la pàgina web de l'Ajuntament de Salt.
8. Òrgan de selecció
8.1 Comissió d'avaluació
La comissió d'avaluació estarà formada pels següents membres:
- President/a.
- Un/a funcionari de l'Ajuntament de Salt.
- Dos vocals: persones especialistes en la matèria de la convocatòria, ja siguin de
l'Ajuntament de Salt o procedents d'altres administracions.
Secretari/ària :
Les funcions de secretari/a del Tribunal Qualificador recauran en la Tècnica de
Recursos
Humans o personal adscrit al departament de Recursos Humans, d’acord a l’ establert
a l’article 16 de la Llei 40/2015, de 1 de octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
La Secretaria no té la condició de membre del Tribunal Qualificador, fet que implica la
seva assistència a les sessions amb veu però sense vot, d’acord al previst a l’article
19.4 de la Llei 40/2015, de 1 de octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
Podrà assistir amb veu però sense vot, un observador designat a proposta de la Junta
de Personal, sens perjudici que hagi d’actuar a títol individual, i en cap cas en
representació de l’òrgan que l’ha proposat.
8.2. Es nomenaran als corresponents suplents que actuaran en cas d'absència,
malaltia o abstenció d'algun del membres titulars.
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7. Admissió dels/de les aspirants
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Així mateix, en cas de no estar satisfet/a amb la resposta a l'exercici dels seus drets,
podrà presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades a
través de la seva seu electrònica (www.apdcat.cat).

8.5. La comissió d'avaluació està facultada per resoldre tots els dubtes o les
discrepàncies que es produeixin durant el desenvolupament del concurs.
8.6. En relació a les proves per competències, la comissió d'avaluació sempre ha
d'establir els criteris de selecció, i ha de ser la mateixa la que valorarà aquestes proves
encara que sigui assistit per uns/es especialistes externs.
8.8. La comissió d'avaluació, o el serveis de recursos humans, degut a motius
organitzatius del les proves o logístics, pot alterar l'ordre de realització de les proves o
realitzar més d'una prova en el mateix dia.
9. Procés selectiu
Serà mitjançant concurs, d’acord amb la taula de mèrits següent:
a) Titulacions acadèmiques diferents a l’exigida per a ocupar la plaça, adients per a
realitzar les funcions del lloc de treball, a raó d’un punt per cada titulació, fins a un
màxim de 1 punts.
b) L’experiència en la gestió i el desenvolupament del lloc de treball o en funcions
similars: es valora a raó de 0,10 punts per cada mes, fins a un màxim de 2 punts.
c) L’antiguitat a l’Ajuntament de Salt es valora a raó de 0,02 punts per mes complet de
serveis, fins a un màxim de 3 punts.
d) Per la realització de cursos, seminaris i/o jornades directament relacionats amb
matèries pròpies de les funcions de la plaça convocada, impartits per centres
reconeguts oficialment, a raó de 0,01 punts per hora lectiva fins a un màxim de 2
punts. En el cas que no constin les hores lectives, es valorarà amb 0,01 per curs.
e) Altres titulacions fins un màxim de 1,5 punts:
Disposar de l’Actic Mitjà a raó de 0,5 punts o Actic Superior/avançat a raó d’un 1 punt
Nivell de Català superior a l’exigit per la plaça a raó de 0,5 punts.
f) Entrevista de selecció per competències si escau: fins a 2 punts.
Consistirà en una conversa individualitzada amb les persones aspirants sobre les
competències definides a la base quarta, per tal d'avaluar el grau d'ajustament al perfil
de competències professionals del lloc de treball.
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8.4. L'abstenció i recusació dels membres de la comissió d'avaluació s'ha d'ajustar al
que preveuen els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del
sector públic.
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8.3. La comissió d'avaluació quedarà constituïda amb la majoria dels seus membres i
presència del president/a i secretari/a, i podrà incorporar assessors/res especialistes,
per a totes o algunes de les proves.

g) Prova de Català: Amb caràcter previ a la valoració de mèrits, els aspirants han de
superar una prova de coneixements de llengua catalana d’acord amb el nivell que
s’estableix per a cada lloc de treball en el Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre
l'acreditació del coneixement del català i l'aranès en els processos de selecció de
personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de
Catalunya, en aquest cas, el nivell C1 de català. La qualificació és d’apte o no apte.
Els aspirants que estiguin en possessió del certificat de coneixements de llengua
catalana que acrediti el nivell esmentat estan exempts d’aquesta prova.
10. Resolució del concurs
La qualificació final dels aspirants serà la suma de les puntuacions obtingudes en les
fases establertes en la base novena de les presents bases.
En cas d'empat en la puntuació global l'ordre s'establirà atenent, en primer lloc, la
puntuació obtinguda en l’entrevista competencial.
Un cop obtinguda la qualificació final dels aspirants, la comissió d'avaluació farà
pública en el tauler d'anuncis electrònic i a la pàgina web www.Salt.cat la relació
d'aprovats per ordre de puntuació final.
11. Període de prova
S'estableix un període de prova de sis mesos, a la finalització d'aquest termini el/la cap
del Servei, emetrà un informe en relació a la superació o no d'aquest període.
12. Incompatibilitats
Serà aplicable 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 lloc de treball,
ha d'efectuar una declaració d'activitats i, si s'escau, sol·licitar la compatibilitat en el
formulari que li facilitarà el Servei de Recursos Humans de l'Ajuntament.
13. Impugnacions
En tot el no previst en la present convocatòria, es procedirà segons el que determina el
Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s´aprova el Reglament del personal al servei
de les entitats locals, el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d´octubre, pel qual s´aprova la
refosa dels textos vigents a Catalunya en matèria de funció pública i el RD 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.
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La qualificació d'aquesta prova serà de 0 a 2 punts

Butlletí Oficial de la Província de Girona

La rúbrica de l'entrevista serà definida prèviament pel l'òrgan de selecció, el qual
validarà una metodologia d'entrevista semiestructurada que s'aplicarà de la mateixa
manera a totes les persones aspirants cridades a la prova.

L’ALCALDE

Butlletí Oficial de la Província de Girona

Jordi Viñas i Xifra
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La convocatòria, les bases i tots els actes administratius que derivin de la convocatòria
i de les actuacions de l´òrgan de valoració podran ser impugnats pels interessats
d'acord amb el previst a les normes del règim jurídic de les administracions públiques.
El Tribunal queda facultat per interpretar les presents bases i per resoldre els dubtes
que es puguin plantejar durant el procés selectiu.

Document signat per JORDI VIÑAS XIFRA
en data 13/06/2022

Signat per:
Diputació de Girona

