
 

 
 

BASES DE LA CONVOCATÒRIA PER A LA SELECCIÓ MITJANÇANT 

CONCURS EN CARÀCTER TEMPORAL D’UN AGUTZIL PER SUBSTITUCIÓ 

DEL TITULAR DE LA PLAÇA 

Base 1a. Objecte de la convocatòria 

L’objecte d’aquesta convocatòria és la selecció, mitjançant concurs, amb 

caràcter temporal, d’un agutzil per realitzar les tasques pròpies del lloc de treball 

durant el període d’absència del titular de la plaça amb ocasió del seu període 

vacacional. 

Es tracta d’una plaça prevista a la plantilla de personal. 

La jornada laboral d’aquest lloc serà de 40 hores setmanals. 

S’assigna a aquest lloc de treball les retribucions corresponents a la Categoria 

professional de Peó, grup AP. 

Les tasques a desenvolupar són les corresponents a la plaça d’agutzil de la 

plantilla de personal. 

Base 2a. Requisits dels aspirants  

Per ser admès i prendre part en la convocatòria, els aspirants han de reunir, a la 

data d’acabament del termini de presentació de sol·licituds, els requisits 

següents: 

a) Tenir la nacionalitat espanyola, d'acord amb les lleis vigents, o tenir la 

nacionalitat de qualsevol dels estats membres de la Unió Europea o d'aquells 

estats als quals, en virtut de tractats internacionals celebrats per la Unió Europea 

i ratificats per Espanya, sigui d'aplicació la lliure circulació de treballadors. Els 

aspirants estrangers han d’acreditar la seva nacionalitat. 

Les previsions del paràgraf anterior seran d’aplicació, qualsevol que sigui la seva 

nacionalitat, al cònjuge dels espanyols i dels nacionals d’altres estats membres 

de la Unió Europea, sempre que no estiguin separats de dret i als seus 

descendents i als del seu cònjuge sempre que no estiguin separats de dret, 

siguin menors de vint-i-un anys o majors d’aquesta edat dependents. 

Podran participar també els estrangers amb residència legal a Espanya. 

b) Posseir la capacitat funcional per a realitzar les tasques. 



 

 
 

c) Haver complert setze anys i no excedir de l’edat de jubilació forçosa fixada per 

la llei.  

d) Estar en possessió del títol de Graduat Escolar, Batxillerat Elemental o ESO. 

e) Estar en possessió del carnet de conduir, classe B. 

En cas de titulacions obtingudes a l’estranger, han d’estar acompanyades de 

l’ordre ministerial de reconeixement del títol expedit, de conformitat amb la 

normativa reguladora de la homologació i consolidació dels títols i estudis 

estrangers. 

f) No patir cap malaltia ni disminució que impedeixi el desenvolupament de les 

corresponents funcions.  

g) No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol 

de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de 

les comunitats autònomes, ni estar inhabilitat absolutament o especialment per 

a l’ocupació de càrrecs públics per resolució judicial o per a exercir funcions 

similars a les que es desenvolupaven. En el cas de ser nacional d’un altre estat, 

no 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 

l’accés a l’ocupació pública. 

h) Complir les condicions específiques per exercir les funcions de la plaça. 

Base 3a. Presentació  de sol·licituds  

Els aspirants que desitgin prendre part en aquesta convocatòria han de presentar 

una sol·licitud d’admissió al procés selectiu.  

Les sol·licituds s’han de presentar en el Registre general de l’Ajuntament en 

horari d’atenció al públic o de forma electrònica a través de la seu. 

El termini per presentar sol·licituds serà de 3 dies hàbils comptats a partir de 

l’anunci pels mitjans de difusió municipals (pregons, tauler d’anuncis...) 

Per tal de ser admès cal que els aspirants manifestin en les seves sol·licituds 

que compleixen tots i cadascun dels requisits exigits, referits sempre a la data 

d’expiració del termini assenyalat per a la presentació de les sol·licituds, sens 

perjudici de la seva posterior acreditació en finalitzar el procés selectiu. 



 

 
 

El president de la corporació, a petició pròpia o a proposta del president del 

tribunal qualificador, pot demanar, als efectes procedents, l’acreditació dels 

requisits necessaris quan cregui que hi ha inexactituds o falsedats en les quals 

hagin pogut incórrer els aspirants. 

Base 4a. Tribunal qualificador 

El tribunal qualificador serà col·legiat i la seva composició s’haurà d’ajustar als 

principis d’imparcialitat i professionalitat dels seus membres, i es tendirà, així mateix, 

a la paritat entre home i dona. 

El personal d’elecció o de designació política, els funcionaris interins i el personal 

eventual no podran formar part del tribunal qualificador. 

El pertànyer al tribunal qualificador serà sempre a títol individual, i no es podrà 

ostentar aquesta pertinença en representació o per compte d’altri. 

El tribunal que s’ha de constituir per valorar el procés selectiu ha de tenir la següent 

composició: 

PRESIDENT:  

Titular:Xavier Rosich Prunera, Agutzil municipal 

VOCAL: 

Titular: Anna M. Sebastian Masip,  Administrativa municipal, que farà les vegades 

de secretària. 

Base 5a. Fase de concurs 

Entrevista personal, fins a 10 punts. 

Es valorarà la capacitat d’expressió de la persona aspirant, el seu tracte 

personal, idoneïtat del seu perfil en vistes a treballar de cara al públic, la seua 

experiència prèvia, els seus coneixements del municipi, així com altres 

coneixements que siguin necessaris o convenients per aquest lloc de treball. 

Base 6a. Llista d’aprovats i presentació de documents 

Les persones que obtinguin major valoració en la entrevista seran proposades 

per al seu nomenament com a personal laboral temporal. 



 

 
 

Els aspirants proposats hauran de presentar els documents acreditatius de les 

condicions de capacitat i dels requisits exigits a la convocatòria en el termini de 

cinc dies hàbils, comptats des de la publicació del resultat de la fase de concurs. 

Base 7a. Contractació i període de prova 

Rebuda per part de l’Alcaldia la proposta de l’òrgan de contractació, i examinat 

de conformitat el compliment per l’aspirant proposat de tots els requisits de 

capacitat, titulació i aptitud exigits a la convocatòria, l’Alcaldia formalitzarà la 

contractació temporal corresponent. 

Base 8a. Règim jurídic 

Els actes de l’òrgan de selecció seran impugnables davant l’Alcaldia en alçada. 

Contra la resolució d’aquest es podrà interposar els interessats recurs contenciós 

administratiu. 

Aquestes bases així com la resta d’actes administratius relacionats amb la 

convocatòria seran impugnables directament davant la jurisdicció contenciós 

administrativa mitjançant recurs d’aquesta classe. 

En tot allò no previst en aquestes bases s’aplicarà supletòriament Text refós de 

la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de 

mesures de reforma de la funció pública, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de del 

procediment administratiu comú, i la resta de normativa de Règim Local i 

Personal al servei de l’administració pública de les Entitats Locals de Catalunya. 

 

 


