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La Junta de Govern Local, en data 19 de desembre de 2022, ha adoptat, entre d'altres, 
el següent acord:                                                                                                                    
 
1r.- APROVAR les bases reguladores dels processos selectius per a la provisió de 

 
 
2n.- CONVOCAR el procediment de selecció per a la provisió de places de la plantilla 

local en la sessió de data 13 de maig de 2022), en el marc del que disposa la Llei 
20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat 

 
 
3r.- PUBLICAR aquestes bases al Butlletí Oficial de la Província (BOPG), i en forma 
extractada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) i al Butlletí Oficial de 

 
 
 

BASES REGULADORES DELS PROCESSOS SELECTIUS PER A L'ACCÉS A 

L'OFERTA EXTRAORDINÀRIA D'ESTABILITZACIÓ D'OCUPACIÓ TEMPORAL 
 
  
Primera. Objecte de les bases 
 
És objecte de les presents bases regular els processos selectius per a la provisió de 

incloses e
que disposa la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció 

 
 
Segona. Condicions dels aspirants 
 
Per a prendre part en els processos selectius els aspirants han de complir, en la data 

s de 

especificacions següents: 
 
a) Tenir nacionalitat espanyola o de qualsevol dels països 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, és aplicable la lliure circulació de treballadors, 

 
Independentment de la nacionalitat, també poden ser admesos en aquesta 

estats membres de la Unió Europea si no estan separats de dret o els descendents 

Europea, sempre que els cònjuges no estiguin separats de dret, si són menors de vint-
i-un anys o dependents. 

nacionalitat. 
 

coneixements suficients de castellà i català, i es pot exigir la superació de proves amb 
aquesta finalitat. 
 

 
 
d) Posseir la titulació suficient indicada a les respectives bases específiques (Annex I i 

finalitza el termini de presentació de sol·licituds per prendre part en les proves 
selectives. 

ls títols reconeguts a 
Espanya, de conformitat amb el que estableix la normativa vigent en aquesta matèria. 

rmativa sobre aquesta matèria. 
Aquest requisit no serà aplicable als aspirants que haguessin obtingut el 
reconeixement de la seva qualificació professional, en l'àmbit de les professions 
regulades, a l'empara de les disposicions de Dret Comunitari. 
 
e) Tenir els coneixements de nivell de català exigit a cada plaça, segons consta a les 

lingüístics es farà aportant, dins el termini de presentació de sol·licituds, la 
documentac

processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les 
administracions públiques de Catalunya.  
 

-se, comportaria la seva exclusió 
del procés. Aquesta prova serà de caràcter obligatori però quedaran exemptes de 
realitzar-les les persones que presentin un certificat de coneixement del català del 
nivell corresponent a la plaça convocada (Annex I i II) expedit per la Direcció General 
de Política Lingüística (DGPL) o algun dels altres títols, diplomes i certificats 
considerats equivalents en la Llista de titulacions equivalents als certificats de 
coneixements de català de la DGPL. 
També resten exempts els/les aspirants que hagin participat en processos anteriors de 
selecció de personal en aquest Ajuntament en què hi hagués establerta una prova de 
català del mateix nivell o superior i que hagin superat la prova esmentada. En aquest 
cas, caldrà indicar de forma expressa de quin procés de selecció es tracta. 



 

 
 
 
 
f) El compliment dels requisits específics pe

pròpies de la plaça a proveir, i als requisits que puguin determinar cadascuna de les 
bases específiques de les convocatòries (Annex I i Annex II). 
No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració 
pública, ni trobar-
càrrecs públics per resolució judicial. 
Els aspiran
no es troben inhabilitats o en situació equivalent i que no han estat sotmesos a sanció 
disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu estat, en els mateixos termes, 

la funció pública. 
 
g) En funció de les característiques i àmbit d'adscripció del lloc de treball a proveir: 
 

i indemnitat sexuals dels tipificats al títol VIII de la Llei orgànica 10/1995, de 23 de 
novembre, del Codi Penal, de conformitat amb el que preveu l'article 57 de la Llei 
orgànica 8/2021, de 4 de juny, de protecció integral a la infància i l'adolescència 
enfront de la violència, pel que fa als llocs de treball amb contacte habitual amb 
menors. 
A tal efecte, l'aspirant haurà d'aportar una certificació negativa del Registre Central de 

mitjançant declaració responsable, que no ha estat condemnat per sentència ferma per 
delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual ni per delictes de tràfic d'éssers 
humans, de conformitat amb el que preveu l'article 57 de la Llei orgànica 8/2021, de 4 
de juny, de protecció integral a la infància i l'adolescència enfront de la violència. 

 

a més, certificació negativa de condemnes penals expedida per les autoritats del seu 
país d'origen o d'on siguin nacionals, respecte dels delictes esmentats, traduït i 
legalitzat d'acord amb els convenis internacionals existents. 

 
Tercera. Presentació de sol·licituds 
 

sistema de concurs de mèrits i el de concurs oposició, les persones aspirants hauran 
de presentar una única sol·licitud per cada categoria i especialitat a què es vulgui 
presentar. 
 

presentació i acreditació de mèrits que vulguin al·legar en el moment de presentació 
de la sol·licitud. 
 

concret per la presentació i acreditació de mèrits que vulguin al·legar els/les aspirants. 
 
El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals, comptats a partir de 



 

 
 
 
Catalunya (DOGC). 
En el cas que siguin persones amb discapacitat que necessitin adaptacions a les 
proves haurien de presentar document acreditatiu del % de discapacitat i de les 
adaptacions requerides. 
 
Les persones aspirants que desitgin prendre part en les proves selectives podran 
presentar i formalitzar la sol·licitud a travé
telemàtic el preferent: 
 
- Presentació de sol·licituds al registre electrònic: Caldrà fer-ho amb certificat digital 

següent: https://www.seu-e.cat/ca/web/salt/govern-obert-i-transparencia/serveis-i-
tramits/tramits/instancia-generica 
 
La documentació aportada ha de ser preferentment en format PDF per evitar 
problemes de visualització (evitar fotografies). 
 
Si encara no esteu en possessió de certificat digital el podeu obtenir fàcilment seguint 
les instruccions dels enllaços següents: 
 
https://web.gencat.cat/ca/tramits/com-tramitar-en-linia/preguntes-mes-
frequents/certificats-digitals/#bloc2 
 
https://www.aoc.cat/serveis-aoc/valid/#1450087630072-d2a9bd43-debe 
 
https://www.idcat.cat/idcat/ciutada/menu.do 
 
https://web.gencat.cat/ca/tramits/com-tramitar-en-linia/identificacio-digital 
 
- Presentació de sol·licituds de forma presencial: 
 

lsevol de les altres formes previstes a 

Administracions Públiques. 
 
Oficina de correus: Si la instància es presenta per correu administratiu caldrà enviar-la 
en sobre obert certificada així mateix caldrà enviar per e-mail la sol·licitud amb el 
segell de correus a la següent adreça de correu electrònic: personal@salt.cat, per tal 
de poder-  
 
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 serà 
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. 
 

caldrà indicar de forma 
expressa de quina documentació es tracta i en quin procediment es va aportar, en cas 

 



 

 
 
 

al web municipal. La convocatòria es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya amb referència de les dades del BOP on es troben publicades íntegrament 
les bases del procés selectiu i al BOE. 
 
Tota la resta de publicacions relacionades amb aquest procés selectiu (admesos i 
exclosos, resultats proves, etc...) seran publicades a la pàgina web del departament de 

 
 
La publicació dels actes derivats del desenvolupament del procés selectiu a la pàgina 

té 
tots els efectes de notificació als interessats d'acord amb el que estableix l'article 45.1. 
b) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions publiques. 
 
Amb la formalització i presentació de la sol·licitud les persones aspirants donen el seu 
consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per 
prendre part en la convocatòria i per a la resta de la tramitació del procés selectiu, 

 
 
Per la mera c
aquestes bases, tret que, prèviament, hagi exercit el seu dret a impugnar-les. 
 
Si alguna de les sol·licituds té cap defecte esmenable, aquesta circumstància es 

de les administracions públiques (LPACAP, en endavant). No es considerarà 
esmenable la presentació de la sol·licitud de forma diferent al que es preveu al punt 4 

 
 
Presentació de Mèrits:  
 
En el cas de les sol·licituds per participar en el processos selectius de la modalitat 
de concurs, es dels documents 
acreditatius dels mèrits al·legats. El Tribunal Qualificador no podrà valorar-ne 

 
 
En el cas de les persones aspirants que vulguin participar en els processos amb 
sistema selectiu de c
que es publicitarà degudament. 
  

nt 
de Salt podrà sol·licitar la presentació dels originals de les còpies dels documents i 
informacions incorporades a la sol·licitud quan es produeixi alguna de les 

persones aspirants podran ser excloses motivadament de la convocatòria en qualsevol 
moment si no compleixen els requisits, o es detecten irregularitats en la informació i la 
documentació presentada. 



 

 
 
 
 

upació temporal es 
resoldran en primer lloc les convocatòries amb el sistema selectiu de concurs de 

s amb el 
sistema selectiu de concurs oposició. 
 

aquests processos selectius amb la finalitat de gestionar la seva sol·licitud i les 
actuacions objecte de les corresponents convocatòries, i es sotmet a les obligacions 

dades (RGPD, en endavant), la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció 
de dades personals i garantia dels drets digitals, i la resta de normativa estatal 
complementària. 
 

deures establerts en la normativa vigent sobre la matèria, per garantir que no hi ha risc 
per als drets i llibertats dels sol·licitants i dels seleccionats. Aquestes actuacions 

RGPD, amb la informació detallada per part de la corporació als mateixos. A tal efecte, 

transparència, accés a la informació pública i bon govern de Catalunya, així com amb 

ma que les dades identificatives podran ser publicades al portal de la 
 

 

originat la recollida, seran conservades seguint les instruccions de gestió documental i 

rectificació, supressió, p
amb la legislació vigent, a través de la Seu electrònica o presencialment al Registre 
General. 
 
Les dades personals facilitades en els processos selectius regulats per aquestes 
bases seran t -los, 

 
 
Quarta. Admissió dels aspirants 
 

 https://www.viladesalt.cat/arees-
serveis/area-de-serveis-generals-i-economics/recursos-humans-rrhh/ 
 
Als efectes d'admissió de les persones aspirants, es tindran en compte les dades que 
aquestes facin constar a la sol·licitud i serà responsabilitat seva la veracitat d'aquestes, 
sense perjudici que en qualsevol moment l'autoritat convocant o el tribunal pugui 
requerir-los l'acreditació dels requisits necessaris quan cregui que hi hagi inexactituds 



 

 
 
 
o falsedats en les quals hagin pogut incórrer. 
 

 deu dies hàbils 
publicació per a esmenes i possibles reclamacions. Es tindrà per desistit a qui no 

 Si no 
hi ha cap candidat/ta exclòs/osa i no es presenta cap al·legació, es considerarà 
elevada a definitiva la llista de persones admeses i no caldrà tornar-la a publicar.  
 

 la llista de persones admeses i excloses, 
 

 
Cinquena. Tribunal Qualificador 
 
El Tribunal qualificador que es nomenarà es composarà pels següents membres: 
 
 President/a: Un/a funcionari/ària de carrera. 
 Vocals: 

 

- 
proposta de la mateixa escola. 

- 
personal de la mateix  
 
Les funcions de Secretari/a del Tribunal Qualificador recauran en la Cap de Recursos 

ctubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. El 
Secretari/a no té la condició de membre del Tribunal Qualificador, fet que implica la 

19.4 de la Llei 40/2015, de 1 de octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. 
 

El Tribunal podrà disposar de la incorporació  perquè 
col·laborin en les proves o exercicis. Aquests assessors actuaran amb veu però 

ti, relatives a les matèries de la 
seva competència. Aquests assessors limitaran la seva actuació a prestar la seva 

 
 
La designació dels membres del Tribunal inclourà la dels membres suplents respectius.  
 

-los si 

 de Règim Jurídic del Sector Públic. 
 
El tribunal resoldrà tots els dubtes que puguin sorgir en  de les bases, així 
com  el que calgui fer en els casos no previstos. 
 
Les indemnitzacions per assistència dels membres del tribunal s'acreditaran d'acord 
amb el que disposi la normativa vigent en cada moment. A aquests efectes, la 
categoria del tribunal serà la que correspongui d'acord amb el nivell del lloc a cobrir. 



 

 
 
 
El Tribunal no es pot constituir ni actuar sense la presència del seu president o 

substitueixin, i de la meitat almenys del seus 
membres. 
 
Les decisions  per majoria de vots. En cas  el president podrà 
exercir                        el seu vot de qualitat. 
 
L'abstenció i recusació dels membres del Tribunal s'ha d'ajustar al que preveuen els 

 
 
El Tribunal, en tant que òrgan col·legiat, es regeix pels preceptes bàsics de la Llei 
40/2015, de règim jurídic del sector p
6/2010, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya (art. 13 a 20). 
 
Sisena. Inici i desenvolupament del procés selectiu 
 

el sistema de concurs de mèrits i el de concurs oposició. Cada procés selectiu es 
regirà per les corresponents bases, generals i específiques (Annex I i Annex II). Les 
bases específiques de les convocatòries ref

concurs de mèrits i de concurs oposició, seran diferents i es correspondran a cadascun 
 

 
Es resoldran en primer llo

processos selectius que únicament hi tenen compreses places susceptibles de ser 
proveïdes mitjançant concurs de mèrits o bé mitjançant concurs oposició. 
 
Setena. Sistema selectiu de concurs de mèrits ( veure Annex I) 
 

 concurs de 
mèrits, els processos tenen una única fase. 
 

selectiu.  
 

cadascuna de les bases 

llengua castellan
General Vuitena. 
El sistema de selecció de concurs es farà per aquesta convocatòria excepcional, es 

cord 
 



 

 
 
 
 
El concurs té caràcter no eliminatori i es valoren els mèrits que tot seguit 

sional i el 40% a la formació 
acadèmica i altres mèrits a determinar. 
 

places del cos, escala, categoria o equivalent i en el grup de titulació al de la plaça 
convocada, tant 
pública i entitats que conformen el Sector Públic. 
 

t, diferent al de la plaça convocada. 
 
A.) Experiència professional: 
Experiència professional que comportarà el 60% del total de 50 punts de la puntuació 
màxima del concurs, fins 30 punts, segons detall: 
 

e siguin del mateix 
grup/subgrup de titulació i del mateix cos, escala, categoria o equivalent al de la plaça 
convocada: 0,30 punts per mes treballat. 
 
A.2) Experiència en places de qualsevol altra Administració Pública i del Sector Públic 
que siguin del mateix grup/subgrup de titulació i del mateix cos, escala, categoria o 
equivalent al de la plaça convocada: 0,18 punts per mes treballat. 
 

egoria o equivalent diferent al de la plaça convocada: 
0,12 punts per mes treballat. 
 

: 
 
L'experiència professional en les administracions o empreses del sector públic s'ha 
d'acreditar mitjançant certificat de serveis prestats d

 
 

ue obrin en els 
expedients personals de les persones aspirants. Els serveis prestats a les 
administracions públiques en qualitat de personal eventual no es valoren. 
 

  
 
Es valoraran les formacions impartides per les escoles d'administració pública o per les 
mateixes administracions públiques o per centres d'ensenyament públics; així com per 
centres privats, sempre que els cursos formin part de programes de formació 
subvencionats per organismes públics o estiguin oficialment reconeguts. 
 
 



 

 
 
 

B. Formació acadèmica i altres mèrits, que comportarà el 40% del total de 50 punts de la puntuació màxima 
del concurs, fins 20 punts, segons el detall:  

B.1 
Formació 

 

Grup A (A1 i A2) Grup C (C1) 
Administració i serveis 

     Grup C (C2) Agrupacions 
professionals (AP) 

 
B.1.1  
F. Reglada  
 

 
Fins a 2 punts 
 

diplomatura 1 punt  
 punts 

 

 
Fins a 1 punt 
 

punt 

 
Fins a 1 punt 
 

o FPGM), 0,80 punts 

punt  

 
Fins a 1 punt 

  
 
 

punt 

 
B.1.2  
F.Contínua  
 
 
Any 2013 
en 
endavant 

 
   Fins a 9 punts 
 

punts 

0,80 punts  
s: 1 

punt  

1,25 punts  
 
-Formació mínima de 
2h en *PRL, a raó de 
0,75 punts per a cada 
formació. 
 

 
   Fins a 10,5 punts 
 

punts 

0,80 punts  

punt  

1,25 punts  
 
-Formació mínima de 
2h en *PRL, a raó de 
0,75 punts per a cada 
formació. 
-Curs primers auxilis 2 
punts. 
 

 
   Fins a 11 punts 
 

punts 

0,80 punts  

punt  

1,25 punts 
 
-Formació mínima de 
2h en *PRL, a raó de 
0,75 per cada 
formació. 
-Curs primers auxilis 2 
punts. 
-Curs de senyalització 

2 punts. 
-Curs de Gestió de 
Residus 2 punts. 
-Curs conducció 
eficient de vehicles 2 
punts. 
-
Medi Ambient en 
treball i obres 2 punts 
-Curs sobre utilització 

 
 

 
  Fins a 9 punts 
 

punts 

0,80 punts  

punt  

1,25 punts 
 
-Formació mínima de 
2h en *PRL, a raó de 
0,75 per cada 
formació. 
-Curs primers auxilis 2 
punts. 
-Curs de senyalització 

2 punts. 
-Curs de Gestió de 
Residus 2 punts. 
-Curs conducció 
eficient de vehicles 2 
punts. 
-
Medi Ambient en 
treball i obres 2 punts 
-Curs sobre utilització 

 
 

B.1.3  
F. ACTIC o 
equivalent 

    Fins a 2 punts 
 

 
 

    Fins a 1,5 punts 
 

 
 

Fins a 1 punt 
 

 
 

Fins a 1 punt 
 

 

B.1.3  
Nivell 
Superior 
Català 

   Fins a 1 punt 
Nivell C-2 Català: 1 
punt 
 

    Fins a 1 punt 
Nivell C-2 Català: 1 
punt 
 

     Fins a 1 punt 
Nivell C-1 Català: 1 
punt 
 

    Fins a 1 punt 
Nivell C-1 Català: 1 
punt 
Nivell B-2 Català: 0,5 
punts 



 

 
 
 

 
B.2 Altres 
mèrits a 
concretar  
 

 
Fins a 6 punts 
 

processos selectius 
convocats per la 

per a la provisió de 
places de la mateixa 
categoria i/o lloc de 
treball a la de la plaça 
que es convoca: 2,5 
punts 
 

processos selectius 
per establir borsa de 

de Salt en els que 

teòrica i prova pràctica  
2 punts 
 

en Igualtat Efectiva de 
dones i homes 2 punts 
 

ció específica 
en Comunicació 
Assertiva i Gestió 

fins a 2 punts 
 

 
Fins a 6 punts 
 

processos selectius 
convocats per la 

per a la provisió de 
places de la mateixa 
categoria i/o lloc de 
treball a la de la plaça 
que es convoca: 2,5 
punts 
 

processos selectius 
per establir borsa de 

de Salt en els que 

teòrica i prova pràctica  
2 punts 
 

en Igualtat Efectiva de 
dones i homes 2 punts 
 

d'idCAT: 2 punts 
 

 
Fins a 6 punts 
 

processos selectius 
convocats per la 

per a la provisió de 
places de la mateixa 
categoria i/o lloc de 
treball a la de la plaça 
que es convoca: 2,5 
punts 
 

processos selectius 
per establir borsa de 

de Salt en els que 

teòrica i prova pràctica  
2 punts 
 

en Igualtat Efectiva de 
dones i homes 2 punts 
 

et de conduir C 
1,5 punts 
 

1,5 punts 
 

per Conductors 
Professionals (CAP) 
2,5 punts 
 

de 30h: 3 punts 
 

punts 

 
Fins a 8 punts 
 

processos selectius 
convocats per la 

per a la provisió de 
places de la mateixa 
categoria i/o lloc de 
treball a la de la plaça 
que es convoca: 2,5 
punts 
 

processos selectius 
per establir borsa de 

de Salt en els que 
ué fase 

teòrica i prova pràctica  
2 punts 
  

en Igualtat Efectiva de 
dones i homes 2 punts 
 

1,5 punt 
 

de 30h: 3 punts 
 

punts 
 

*PRL prevenció de riscos laborals 
 

 
 

mèrits degudament acreditats en el concurs, resultant seleccionada la persona 
aspirant que obtingui la puntuació final més alta. 
 



 

 
 
 

seleccionades superior al de les places convocades. 
 
Vuitena. Sistema selectiu de concurs oposició (veure Annex II) 
 

oposició, els processos tenen dues fases diferenciades: primera fase, d'oposició; 
segona, de concurs. Inclourà proves de caràcter teoricopràctic sobre el 

publicat en les corresponents bases específiques, a més de la realització de proves de 
a del nivell que correspongui per a 

tots els grups de classificació. 
 
1. : 
 

bases específiques. 
 

a prova teòrica tipus test 
referenciada al temari general i específic i una prova pràctica, referenciada al temari 
específic, amb la possibilitat de proposar varis supòsits per triar-ne un o més, 
relacionada amb les funcions vinculades a les places objecte de cobertura. (Veure 
Annex II) 
 
El Tribunal Qualificador podrà acordar les mesures necessàries per a un 

empre i quan sigui 
possible, les proves teòrica i pràctica es desenvoluparan en un mateix dia. 

 de les 
funcions pròpies del lloc de treball associat a la categoria de la plaça objecte de la 

(Annex II). 
 

eixanta (60) punts. 
No obstant, cap de les proves és eliminatòria per si mateixa. 
 

dels exercicis teòric i pràctic.  
La puntuació màxima de la prova teòrica serà de 30 punts. 
La puntuació màxima de la prova pràctica serà 30 punts. 
 

atorgades per cadascun dels membres assistents del Tribunal.  
 
Es preveu també un exercici de coneixem

eliminats del procés.  
 



 

 
 
 
Estan exempts de realitzar aquesta prova els aspirants que hagin acreditat estar en 
possessió del certific
en la base específica corresponent (Annex I i Annex II). 
 
No obstant això, estan exempts de realitzar la prova de coneixements de llengua 
catalana aquelles persones aspirants que prèviament, 

les respectives bases. 
 
La prova de català es regeix pels criteris establerts per la Direcció General de Política 
Lingüística de 
les proves responen als nivells de classificació establerts en el Marc europeu comú de 

avaluació i certificació de coneixements de català que determina la legislació vigent 
per a cada nivell. 
 

 
 
Els aspirants que no tinguin la naci

a llengua, en tot cas ajustat al contingut funcional del 
lloc de treball a desenvolupar. Aquesta prova es qualificarà com a apte o no apte. El 

com a llengua estrangera. 
  
Estaran exempts de fer aquesta prova els aspirants que acreditin els coneixements 

continuació: 
 

espanyol. 
 

rediti 
 

 
 

 
També en quedaran exempts els aspirants que acreditin haver cursat en llengua 
castel
el procés selectiu. 
 
2. Fase de concurs: 
 
Aquesta fase és aplicable als aspirants que superin la fase d'oposició. 
 

sembre la fase de concurs té 



 

 
 
 
barem de puntuació calculat sobre el total de quaranta (40) punts. 
 

ament 

Administració pública i entitats que conformen el Sector Públic .  
 

re, de procediment administratiu comú de les Administracions Públiques (en 
endavant LPAC). 
 
- Barem de valoració dels mèrits 
 
A.) Experiència professional que comportarà el 90% de la puntuació màxima de 40 

punts de la fase de concurs, fins 36 punts, segons detall: 
 

A.1) 
grup/subgrup de titulació i amb les funcions corresponents a les del cos, 
escala, categoria o equivalent al qual pertany la plaça convocada, amb 
caràcter temporal: 0,60 punts per mes treballat. 

A.2) Experiència en places del Sector Públic que siguin del mateix 
grup/subgrup de titulació i amb les funcions corresponents a les del cos, 
escala, categoria o equivalent al qual pertany la plaça convocada: 0,15 punts 
per mes treballat amb caràcter temporal. 

A.3)              Experiència en places de  convocant que siguin  
grup/subgrup de titulació  i del cos, escala, categoria o equivalent, diferent al de la 
plaça convocada, amb caràcter temporal: 0,10 punts per mes  treballat. 

 
L : 
 

Àmbit Públic: L'experiència professional en les administracions o empreses del 

goria professional 
desenvolupada. 
 

expedients personals de les persones aspirants. 
 
Els serveis prestats a les administracions públiques en qualitat de personal 
eventual no es valoren. 
 

B.) Formació acadèmica i altres mèrits, que comportarà el 10% de la puntuació 
màxima de 40 punts de la fase de concurs, fins a un màxim de 4 punts (entre 
totes les subcategories), segons el detall: 



 

 
 
 
 

GRUPS A1 i A-2 

-Màster............................................................................................................2,5 punts  

-Postgrau.........................................................................................................2 punts 

-ACTIC Mitjà....................................................................................................0,5 punts 

-ACTIC Avançat..............................................................................................0,75 punts 

-Nivell C-2 Català............................................................................................1 punt  

-Acreditar 60 hores de formació relacionada amb funcions de la plaça impartits per 
organismes oficials (certificat amb aprofitament mínim de 10 hores).......... 1 punt 

GRUP C-1 

-Grau (o equivalent)........................................................................................2 punts 

-ACTIC Bàsic..................................................................................................0,75 punts 

-ACTIC Mitjà...................................................................................................1 punt 

-ACTIC Avançat..............................................................................................1,25 punts 

-Nivell C-2 Català............................................................................................1 punt 

-Acreditar 100 hores de formació relacionada amb el lloc de treball impartits per 
organismes oficials (certificat amb aprofitament mínim de 10 hores)............2 punts 

-Acreditar 50 hores de formació relacionada amb el lloc de treball impartits per 
organismes oficials (certificat amb aprofitament mínim de 10 hores)............1 punt 

GRUP AP 

-Cicles Formatius Grau Superior o equivalent...............................................2 punts 

-Cicles Formatius Grau Mitjà o equivalent.....................................................1,5 punts 

- ....................0,75 punts  

-ACTIC Bàsic.................................................................................................0,75 punts 

-ACTIC Mitjà..................................................................................................1 punt 

-Certificats de professionalitat, a raó de:.................................................1 punt/certificat  

-Certificat de nivell intermedi de català B2....................................................0,75 punts 

-Certificat de nivell de suficiència de català C-1............................................1 punt 

-Acreditar 15 hores de Formació en prevenció de riscos..............................1 punt 

-Carnet de conduir B.....................................................................................0,5 punts  

-Acreditar fins a 10 hores de formació relacionada amb el lloc de treball impartits per 
organismes oficials........................................................................................1 punt 
 
Es valoraran les formacions impartides per les escoles d'administració pública o per les 



 

 
 
 
mateixes administracions públiques o per centres d'ensenyament públics; així com per 
centres privats, sempre que els cursos formin part de programes de formació 
subvencionats per organismes públics o estiguin oficialment reconeguts. 
 

 
 
3. Puntuació definitiva: 
 
La  puntuació  definitiva  del  concurs  oposició  serà  el  resultat  de  sumar  les 

 
 
Novena. Disposicions de caràcter general i Criteris de desempat 
 

 
incompareixença, llevat dels casos degudament justificats i lliurement apreciats pel 
Tribunal. 
 
Una vegada iniciat el procés selectiu, les puntuacions obtingudes pels aspirants que 
hagin superat ca

 
electrònica: 
https://www.seu-e.cat/ca/web/salt/govern-obert-i-transparencia/accio-de-govern-i-
normativa/accio-de-govern-i-grups-politics/tauler-d-edictes-i-anuncis 

 
https://www.viladesalt.cat/arees-serveis/area-de-serveis-generals-i-
economics/recursos-humans-rrhh/ 
 
La identificació de les persones aspirants admeses i excloses, així com de les que 
vagin superant o siguin declarades aptes en les diferents fases i aquelles que resultin 

qualsevol mitjà de difusió públic previst a les bases de la convocatòria, es farà 
mitjançant el nom i cognoms de la persona, afegint les quatre xifres numèriques del 
DNI, NIE, passaport o document equivalent (Disposició Addicional Setena, primer 

de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (endavant 

t  
 

o pugui comportar un risc per als seus drets, ho haurà de comunicar de manera 
immediata en el moment de fer la sol·licitud per tal de procedir a la valoració del cas i 

 
 
Respecte la identificació personal dels membres dels tribunals, i per tal garantir els 

donarà a 



 

 
 
 

 
 

de processos selectius (concurs de mèrits i concurs oposició) i que seran aplicats en 
  

 
- 
plaça convocada ( còmput en dies de serveis prestats). 
 
-  
 
Desena. Llista d'aprovats i presentació de documents 
 
Un cop finalitzat cada procés de selecció el Tribunal Qualificador farà pública, al Tauler 

ades per al seu 
 

 
https://www.seu-e.cat/ca/web/salt/govern-obert-i-transparencia/accio-de-govern-i-
normativa/accio-de-govern-i-grups-politics/tauler-d-edictes-i-anuncis 
i a la pàgina w  
https://www.viladesalt.cat/arees-serveis/area-de-serveis-generals-i-
economics/recursos-humans-rrhh/ 
 
Contra aquesta resolució, les persones interessades podran presentar al·legacions en 
el termini de 20 dies hàbils, comptats des de 
que es resoldran en un termini de 30 dies -també hàbils-. Transcorregut aquest termini 

funcionari es considerarà elevada a definitiva i no es tornarà a publicar. 
 
Si s'accepta alguna al·legació, es notificarà a la persona recurrent en els termes que 
estableix la LPACAP. 
 
En cap cas el nombre d'aspir
públic/a pot superar el de places convocades. 
 
Les persones aspirants proposades per ocupar de forma definitiva una plaça hauran 
de presenta al departament de Recursos Humans els documents acreditatius de les 
condicions de capacitat i dels requisits exigits per proveir el lloc de treball i que serà 
com a mínim la següent: 
 

 Fotocòpia compulsada del DNI o passaport, o en cas de no tenir la nacionalitat 
espanyola, del document oficial acreditatiu de la nacionalitat. 

 
 Les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola, ni la dels altres 

estats membres de la Unió Europea, ni 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, hauran de presentar la 



 

 
 
 

corresponent documentació expedida per les autoritats competents que acrediti 

els 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 hauran de presentar una declaració jurada o 
promesa efectuada pel/per la cònjuge en la qual aquest/a manifesti fefaentment 

 
 

 Fotocòpia compulsada del títol exigit per prendre part en la convocatòria o 

obtingud

consolidació de títols i estudis estrangers. 
 

 Fotocòpia compulsada de la documentació acreditativa del nivell de suficiència 
de català (nivell C1) o superior. En cas que la documentació acreditativa tingui 
un numero de registre que permeti la validació de la seva autenticitat no serà  
necessària la seva compulsa. 
 

 Documents originals dels mèrits al·legats. En cas que la documentació 
acreditativa tingui un numero de registre que permeti la validació de la seva 
autenticitat no serà necessària la seva compulsa. 

 
Els aspirants que dins del termini fixat, excepte casos de força major, no presentin la 
documentació, o de l'examen de la qual es comprovi que no compleixen algun dels 
requisits assenyalats per ocupar la plaça convocada, no podran ser nomenats i 
s'anul·laran les seves actuacions sens perjudici de la responsabilitat en què hagin 
incorregut. 
 
Com a conseq

la llista que hagi obtingut la puntuació més alta, fins cobrir el total de les places 
convocades.  
 
Onzena. Nomenament, període de pràctiques i presa de possessió 
 
Exhaurit el termini de presentació de documents, i revisada tota la documentació i 
comprovat que es compleixen amb els r
funcionaris en pràctiques els aspirants proposats pel Tribunal.  
 
No obstant això, seran nomenats directament funcionaris de carrera els aspirants que 

 immediatament anterior a 
la corresponent convocatòria, sempre que ho hagin estat en la mateixa categoria, hi 
hagin obtingut una valoració adequada i ho hagin fet durant un període igual o superior 
al previst per a les pràctiques. Si els serveis haguessin estat prestats per un període 
inferior, el nomenament com a funcionaris en pràctiques serà pel temps necessari per 
completar amb aquell el període establert. 
 



 

 
 
 
Una vegada efectuada aquesta notificació, els aspirants proposats hauran 
d'incorporar- se al servei de la corporació en el moment en què hi siguin requerits, i en 
un termini màxim d'un mes des de la data del nomenament/contractació (cas del 
personal laboral). 
 
Els aspirants que injustificadament no s'incorporin al servei de la corporació perdran 
tots els drets derivats del procés de selecció . 
 
El període de pràctiques és de nou mesos. Durant aquest període els/les aspirants 
proposats/des han d'assistir als cursos de formació que la corporació pugui organitzar. 
Els/les empleats/des públics/ques en pràctiques gaudeixen de les mateixes 
retribucions que els funcionaris de carrera d'igual categoria i lloc de treball, tal i com 
estableix el Reial Decret 456/1986, de 10 de febrer, pel qual es fixen les retribucions 
del personal funcionari en pràctiques, modificat pel Reial Decret 213/2003. 
 
El període de pràctiques és supervisat per la Direcció dels Serveis de Recursos 
Humans i pel cap del servei on sigui destinat el funcionari en pràctiques. 
 
Una vegada acabat aquest període, els aspirants que l'hagin superat satisfactòriament 
seran nomenats funcionaris de carrera o contractats com a personal laboral fix.  
Aquells altres que no assoleixin el nivell suficient d'integració i eficiència en el lloc de 
treball objecte del procés selectiu seran declarats no aptes per resolució motivada 

nomenament com a funcionaris de carrera o contractació com a personal laboral fix. 
En aquest darrer supòsit, se'n donarà compte a la Junta de Persona
de Salt. 
 

(BOE). L'aspirant ha de fer el jurament o promesa a què fa referència el Decret 
359/1986, de 4 de desembre, abans de prendre possessió com a funcionari de carrera. 
 
En el cas de les places de la plantilla de personal laboral, no procedeix el període de 

 
 
Dotzena. Incompatibilitats 
 
En l'exercici de la funció pública serà aplicable al empleat/da públic/a a normativa 
vigent sobre el règim d'incompatibilitats en el sector públic, en compliment de la qual 
l'aspirant, abans d'incorporar-se al servei de la corporació, haurà d'efectuar una 
declaració d'activitats i, si s'escau, sol·licitar la compatibilitat en el formulari que li 
facilitaran els Serveis de Recursos Humans d'aquesta Administració. 
 
Tretzena. Incidències 
 
Les convocatòries, bases generals o específiqu
exclosos, els nomenaments com a funcionaris en pràctiques i de carrera i les 
resolucions per les quals es declara no superat el període de pràctiques, poden ser 
impugnats pels interessats mitjançant la interposició de recurs contenciós administratiu 



 

 
 
 
davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, dins el termini de dos mesos de 

 
 
Alternativament i potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant la 

següent de la publicació o notificació. 
 
En allò que no preveuen aquestes bases, es procedirà segons el que determina el 

qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals 
vigents a Catalunya en matèria de funció pública i el Decret 214/1990, de 30 de juliol, 

 
 
Contra els actes de tràmit del Tribunal que decideixen directament o indirectament el 

ibilitat de continuar en el procés selectiu, 
que produeixen indefensió o perjudici irreparable als drets i interessos legítims, les 

omptar del dia següent al de la 
 

 
Contra els actes de tràmit del Tribunal no inclosos en el punt anterior, al llarg del 
procés selectiu, els aspirants poden formular totes les al·legacions que estimin 
pertinents perquè siguin preses en consideració en el moment de fer pública la 
puntuació final del procés selectiu. 
 
El Tribunal està facultat per resoldre els dubtes o discrepàncies que s'originin durant el 
desenvolupament del procés de selecció. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


