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Núm. 3825
AJUntAment d’OLOt 

Anunci d’aprovació de les bases i la convocatòria per a la selecció d’un/a coordinador/a d’instal·lacions esportives i la constitució d’una 
borsa de treball 

la Junta de Govern local, en sessió ordinària celebrada el dia 26 d’abril de 2018 ha adoptat l’acord d’aprovació de les 
bases i la convocatòria del procés selectiu per a la selecció, mitjançant concurs oposició en torn lliure, d’un lloc de treball de 
coordinador/a d’instal·lacions esportives, grup C1, adscrit a l’àrea d’Esports, i la constitució d’una borsa de treball.

BASES:
 
És objecte d’aquesta convocatòria la contractació, mitjançant contracte laboral temporal de relleu a jornada parcial, d’un lloc 
de treball de coordinador/a d’instal·lacions esportives, grup C1, adscrit a l’àrea d’Esports. 
 
La persona seleccionada ha de complir els requisits legals establerts per a un contracte de relleu i prestarà els seus serveis fins 
a la jubilació de la persona titular de la plaça. 

Els aspirants no seleccionats que hagin superat el procés selectiu integraran de forma automàtica una borsa de treball, 
respectant l’ordre de puntuació final en el procés de selecció, i seran cridats per cobrir possibles baixes o substitucions que es 
produeixin en llocs de treball de personal laboral o personal funcionari de la mateixa categoria professional a la Corporació.

La descripció del lloc de treball és la següent:

• Categoria: coordinador/a d’instal·lacions esportives 
• Grup de classificació: grup C1.
• Classe de personal: personal laboral temporal.
• Sistema de selecció: concurs oposició en torn lliure.
• Retribució bruta anual: 75% de 26.866,28 euros (pagues extres incloses).
• Jornada de treball: dedicació parcial 75%.
• Modalitat contracte: laboral temporal contracte de relleu.
• Durada prevista: fins a la jubilació del titular de la plaça.

 
No s’estableix cap tipus d’exclusió per limitacions físiques o psíquiques si es produeix compatibilitat pel desenvolupament 
de les funcions  assignades al lloc de treball. 
S’admetran, per tant, les persones amb minusvalidesa amb igualtat de condicions que la resta d’aspirants. 

Les funcions bàsiques assignades a la plaça objecte d’aquesta convocatòria són les següents:
1. Elaborar documentació tècnica i administrativa, amb autonomia i d’acord amb la normativa general i específica, així 

com informes i altres documents tècnics necessaris per a la gestió i el desenvolupament de les seves funcions.
2. Assessorar i donar suport tècnic tant a nivell intern de la Corporació com a nivell extern (institucions, organismes, 

empreses, usuaris en general) en qüestions relacionades amb el seu àmbit d’actuació.
3. Fomentar i desenvolupar relacions coordinades amb agents interns i externs a l’organització, en el cas que siguin 

necessàries per al desenvolupament del lloc de treball.
4. Col·laborar en la gestió dels recursos, serveis i espais comuns necessaris per al desenvolupament de les activitats 

corresponents, com també supervisar les tasques distribuïdes entre el personal que té assignat, en el cas que 
correspongui.

5. Complir amb les obligacions en matèria de protecció de dades de caràcter general que marca la corporació, d’acord 
amb la normativa vigent en matèria de loPD.

6. Vetllar per la seguretat i salut del seu lloc de treball, utilitzant adequadament els equips relacionats amb la seva 
activitat, d’acord amb els procediments establerts i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.

7. Totes aquelles de caràcter similar que li siguin atribuïdes.

Les funcions específiques del lloc de treball de coordinador/a d’instal·lacions esportives són les següents:
1. Gestionar les instal·lacions esportives municipals sota la supervisió del seu superior.
2. Gestionar i coordinar les tasques i els horaris del personal propi, així com la coordinació amb les empreses de serveis 
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subcontractades en funció de les necessitats del departament.
3. Coordinar amb les entitats esportives les necessitats d’ús de les instal·lacions esportives municipals i gestionar 

aquestes necessitats.
4. Coordinar l’ocupació de les instal·lacions seguint el protocol que marca el reglament d’ús de les instal·lacions 

esportives municipals.
5. Coordinar els treballs de manteniment dels equipaments esportius.
6. Gestionar i planificar els serveis externs i el seguiment de les contractacions sota la supervisió del seu superior.
7. Controlar les partides pressupostàries referents al servei d’instal·lacions esportives.
8. Dur a terme el seguiment i la posada en marxa de noves instal·lacions esportives municipals.

SEGoNA.- CoNDICIoNS DE lES PERSoNES ASPIRANTS
 
Per prendre part a la convocatòria serà necessari que les persones aspirants, a la data de finalització del termini de presentació 
de sol·licituds, reuneixin les condicions següents: 

a) Haver complert l’edat mínima exigida per accedir a l’ocupació pública i no haver superat l’edat que permeti la 
realització d’un contracte de relleu. 

b) Tenir la nacionalitat espanyola d’acord amb les  lleis vigents o disposar de la nacionalitat d’algun dels estats membres 
de la unió Europea, sens perjudici del que estableix l’art. 57 del Reial Decret 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. Igualment podran ser admeses les persones 
incloses en l’àmbit d’aplicació dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya en què 
sigui d’aplicació la lliure circulació de treballadors.

c) Estar en possessió de la titulació de batxiller, formació professional de segon grau o equivalent. En cas de titulacions 
obtingudes a l’estranger caldrà acompanyar l’ordre ministerial corresponent de reconeixement, de conformitat amb 
la normativa reguladora de la homologació i convalidació dels títols i estudis estrangers d’educació no universitària.  

d) Posseir la capacitat funcional per al desenvolupament de les funcions  corresponents. 
e) No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de l’Estat, de les Comunitats Autònomes 

o de l’Administració local, ni trobar-se inhabilitat per a l’exercici de funcions públiques, ni sotmès en les causes 
d’incapacitació o incompatibilitat establertes legalment.

f) Estar en possessió del certificat de coneixements de català de la Direcció General de Política Lingüística (DGPL) 
nivell de suficiència (C1 del MERC), o qualsevol altre que tingui reconeguda l’equivalència de conformitat amb 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. les persones aspirants que 
no acreditin el certificat esmentat hauran de superar una prova de català equiparable a aquest nivell i hauran de ser 
declarades aptes per tal de poder continuar en el procés de selecció.  

g) Les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola, estar en possessió d’un certificat conforme han cursat 
la primària, la secundària i el batxillerat a l’Estat Espanyol; del diploma bàsic d’espanyol com a llengua estrangera 
establert pel Reial Decret 862/1988 de 20 de juliol, modificat i completat pel Reial Decret 1/1992 de 10 de gener, 
o certificació acadèmica que acrediti totes les proves adreçades a l’obtenció d’aquest o del certificat d’aptitud en 
espanyol per a estrangers expedit pel les escoles oficials d’idiomes. 

h) Estar en possessió del permís de conduir classe B.

TERCERA.- PRESENTACIÓ DE Sol·lICITuDS
 
les sol·licituds per prendre part en aquesta convocatòria s’han d’adreçar al President de la Corporació i s’han de presentar a 
l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament d’Olot, Passeig de Ramon Guillamet, 10 d’Olot, en horari d’atenció al públic. 
També poden presentar-se en qualsevol de les altres formes previstes a l’article 16.4 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú.

Els aspirants que presentin la sol·licitud mitjançant les altres formes previstes a la normativa vigent (Correus, correu 
interadministratiu, etc.) hauran d’enviar un justificant  escanejat de la presentació de la sol·licitud a l’adreça de correu 
electrònic rrhh@olot.cat, com a màxim l’últim dia del termini de presentació.

Els i les aspirants han de manifestar en aquesta sol·licitud:
a) Que coneixen i accepten en la seva totalitat aquestes bases de selecció.
b) Que reuneixen tots i cadascun dels requisits exigits a la base segona.

En la sol·licitud s’haurà d’adjuntar la documentació següent: 
a) Fotocòpia del DNI o del passaport. En cas d’estrangers, document acreditatiu de la personalitat i nacionalitat. 
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b) Fotocòpia de la titulació exigida o resguard d’haver abonat els drets per a la seva expedició. 
c) Fotocòpia de la documentació acreditativa d’estar en possessió de coneixements de llengua catalana del nivell de 

suficiència (C1 del MERC) o de qualsevol altre que tingui reconeguda l’equivalència. Restaran exemptes d’acreditar 
els coneixements de llengua catalana en aquest procés selectiu les persones aspirants que hagin participat en un 
procés selectiu per accedir a un lloc de treball a l’Ajuntament d’olot o als seus organismes Autònoms i hagin superat 
la prova de català del mateix nivell o superior, dins l’any immediatament anterior a la data de finalització de la 
presentació d’instàncies d’aquesta convocatòria, i ho facin constar expressament a la sol·licitud.

d) Fotocòpia de la documentació acreditativa d’estar en possessió de coneixements de llengua espanyola, només per 
els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola. Restaran exemptes d’acreditar els coneixements de llengua 
espanyola en aquest procés selectiu les persones aspirants que hagin participat en un procés selectiu per accedir a un 
lloc de treball a l’Ajuntament d’olot o als seus organismes Autònoms i hagin superat la prova de castellà del mateix 
nivell o superior, dins l’any immediatament anterior a la data de finalització de la presentació d’instàncies d’aquesta 
convocatòria, i ho facin constar expressament a la sol·licitud.

e) Documentació acreditativa dels mèrits que s’al·leguin per a la fase de concurs (certificat de vida laboral, informe serveis 
prestats de l’empresa privada, certificat serveis prestats a l’administració pública, certificats cursos de formació, etc.). 
Els mèrits insuficientment acreditats no seran valorats. 

f) Currículum vitae acadèmic i professional.
g) Declaració jurada conforme es compleixen els requisits dels apartats d) i e) de la base segona.
h) Fotocòpia del permís de conduir exigit.

Les dades corresponents al domicili, telèfon i adreça electrònica que figurin en la sol·licitud es consideraran com a 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 d’olot de qualsevol canvi en les mateixes.

les persones aspirants discapacitades hauran de fer constar en la sol·licitud aquesta condició així com les adaptacions que 
necessiten per a la realització de les proves. 
 
No es fixen drets d’examen. 

El termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies naturals comptadors a partir de l’endemà de la publicació de les 
bases i la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Girona. Les bases completes d’aquesta convocatòria s’exposaran al 
tauler d’anuncis de la Corporació i a la pàgina web www.olot.cat (seu electrònica - convocatòries de personal). 

Els restants i successius anuncis d’aquesta convocatòria es faran públics únicament en el tauler d’anuncis de la Corporació i 
en la seva pàgina web www.olot.cat (convocatòries de personal).

Amb la formalització i presentació de la sol·licitud l’aspirant dóna 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, d’acord 
amb la normativa vigent. 

QuARTA.- CoNFIDENCIAlITAT

Es garanteix la total confidencialitat de la participació de les persones candidates en aquest procés de selecció, així com de 
qualsevol de les seves dades personals i professionals.

En el supòsit de consultes fetes a través d’Internet, i per garantir el respecte i al confidencialitat de les dades dels aspirants 
en el marc del dret fonamental a l’autodeterminació informativa, que són resultat de l’entrada en vigor de la llei orgànica 
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, la referència per a cada aspirant, a l’efecte d’informar-
se de les qualificacions i valoracions obtingudes serà el número corresponent al DNI (00000***A) i el número corresponent 
al registre d’entrada de la sol·licitud presentada en qualsevol dels registres de la corporació per participar en la convocatòria 
(E2017000000).

CINQuENA.- ADMISSIÓ DElS I DE lES ASPIRANTS

Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la presidència de la corporació, o autoritat delegada, dictarà resolució 
en el termini màxim d’un mes, aprovant la llista d’admissió i exclusió d’aspirants, indicant el lloc on es troben exposades al 
públic les llistes completes certificades i concedint un termini de set dies naturals per esmenar errors o presentar possibles 
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reclamacions. Dita resolució inclourà la composició del Tribunal i s’exposarà al tauler d’anuncis de l’Ajuntament d’olot i a la 
pàgina web www.olot.cat (seu electrònica - convocatòries de personal).

les reclamacions presentades seran resoltes en el termini màxim de set dies naturals. Si s’accepta alguna reclamació, es 
procedirà  a notificar-la al recurrent en els termes que estableix la Llei 39/2015. Tot seguit, s’esmenarà la llista d’admissió i 
exclusió d’aspirants, notificant-ne només l’esmena a la persona interessada, i es publicarà al tauler d’edictes de la Corporació 
i a la pàgina web www.olot.cat (seu electrònica - convocatòries de personal). Si no es presenten reclamacions, es considerarà 
elevada a definitiva la llista d’admissió i exclusió d’aspirants i no caldrà tornar-la a publicar.

Les errades materials de fet es podran esmenar, en qualsevol moment, d’ofici o a petició dels interessats. 

SISENA.- TRIBuNAl QuAlIFICADoR

El Tribunal estarà integrat pels següents membres: 
 
PRESIDENT/A: El cap de l’àrea d’Esports de l’Ajuntament d’olot o persona en qui delegui

VoCAlS: un o una treballadora de l’Ajuntament d’olot o d’una altra administració pública d’igual o similar categoria 
al lloc de treball que es convoca. 

 un o una treballadora de l’Ajuntament d’olot i d’un organisme autònom depenent de l’Ajuntament d’olot 
d’igual o similar categoria al lloc de treball que es convoca .

 un representant designat per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.
     
SECRETARI/A:  la secretària de l’Ajuntament d’olot o persona en qui delegui.

Per a cada membre del tribunal es designarà un titular i un suplent. El Tribunal no es podrà constituir ni actuar sense 
l’assistència de més de la meitat dels seus membres. Tots els membres del Tribunal tindran veu i vot.

l’abstenció i recusació dels membres del tribunal 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.

El Tribunal pot acordar, si ho considera convenient, la incorporació d’especialistes que l’assessorin, per a totes o algunes de 
les proves, els quals actuaran amb veu però sense vot per debatre, en les sessions del Tribunal, les qüestions que se’ls sotmetin 
relatives a les matèries de la seva competència.  
 
El Tribunal queda facultat per resoldre els dubtes que es presentin i prendre els acords necessaris per al bon ordre del concurs, 
en tot el que no preveuen aquestes bases. 

SETENA.- PRoCÉS DE SElECCIÓ

El procediment de selecció serà el de concurs oposició, d’acord amb el que estableix l’article 61 del Reial Decret 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. El procés tindrà dos 
fases: la primera de realització de les proves i la segona de la valoració dels mèrits al·legats pels aspirants.

El dia, l’hora i el lloc d’inici de la primera prova es publicarà conjuntament amb la llista d’admissió i exclusió d’aspirants i la 
llista de membres del tribunal. la resta dels exercicis posteriors es comunicaran al tauler d’anuncis de l’Ajuntament d’olot i 
a la pàgina web www.olot.cat (seu electrònica - convocatòries de personal).
 
l’ordre en el qual hauran d’actuar els aspirants en aquells exercicis que no es puguin realitzar conjuntament, s’iniciarà per 
l’ordre alfabètic del primer cognom. 
 
Per cadascuna de les proves es realitzarà una única crida. Els/les aspirants que no compareguin en el lloc, la data i l’hora 
assenyalats, seran exclosos del procés selectiu, llevat de casos degudament justificats i apreciats lliurement pel tribunal.

Si el tribunal té coneixement que algun dels aspirants no reuneix íntegrament els requisits per participar en la convocatòria, 
en qualsevol moment del procés selectiu podrà proposar, amb audiència prèvia de la persona interessada, la seva exclusió i, si 
escau, es posaran en coneixement de les autoritats pertinents les inexactituds o falsedats comprovades als efectes pertinents.
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En qualsevol moment del procés selectiu el tribunal podrà requerir als aspirants l’acreditació de la seva personalitat. 

7.1.- FASE D’oPoSICIÓ  
 
A)  Prova teòrica 

Consistirà en contestar per escrit, en un període màxim d’una hora, un qüestionari tipus test de 40 preguntes, proposat pel 
tribunal, relacionades amb les tasques pròpies de les funcions assignades al lloc de treball objecte d’aquesta convocatòria 
segons el temari de l’annex I d’aquestes bases. Cada pregunta tindrà diferents alternatives de resposta de les quals només 
una serà correcta. 

La prova és obligatòria i eliminatòria. Es qualificarà de 0 a 10 punts. Per superar-la l’aspirant haurà d’obtenir una puntuació 
igual o superior a 5 punts.

A) Prova pràctica

Consistirà en la resolució, durant un període màxim d’una hora i mitja, d’un supòsit pràctic que proposarà el tribunal, relatiu 
a les tasques pròpies de les funcions assignades al lloc de treball objecte d’aquesta convocatòria. Es valorarà el contingut de 
la resposta, la sistemàtica en el plantejament i la resolució del supòsit pràctic. 

La prova és obligatòria i eliminatòria. Es qualificarà de 0 a 20 punts. Per superar-la l’aspirant haurà d’obtenir una puntuació 
igual o superior a 10 punts.

B) Prova d’avaluació de competències 

Consistirà en una prova sobre les competències relacionades amb les tasques a desenvolupar i s’analitzaran les competències 
descrites a l’annex II d’aquestes bases. El temps per a la realització d’aquesta prova serà de dues hores com a màxim. 

Aquest exercici, si escau, es complementarà amb una entrevista personal als aspirants, per tal d’integrar tots els elements 
explorats anteriorment i conèixer el nivell d’adequació de les habilitats i les aptituds dels aspirants al perfil competencial 
establert per la corporació i que es detalla en l’annex II d’aquestes bases. l’entrevista es desenvoluparà mitjançant un anàlisis 
del currículum amb els candidats que hagin superat la prova pràctica. A les entrevistes hi ha de ser present el Tribunal 
juntament amb el tècnic que ha realitzat l’avaluació.

El tribunal qualificador sol·licitarà l’assessorament de persones expertes en matèria d’avaluació de competències les quals 
actuaran amb veu i sense vot, assessorant l’òrgan de selecció en la valoració de la prova de competències transversals.

La prova és obligatòria i eliminatòria. Es qualificarà de 0 a 10 punts. Per superar-la l’aspirant haurà d’obtenir una puntuació 
igual o superior a 5 punts.

C) Prova de coneixement de la llengua catalana

Consistirà en una prova per valorar els coneixements de la llengua catalana nivell suficiència (C1 del MERC).  En quedaran 
exempts de realitzar-la els aspirants que en el moment de la presentació de la instància hagin acreditat el nivell suficiència o 
superior de la DGPl o qualsevol altre que tingui reconeguda l’equivalència.  
 
El tribunal qualificador sol·licitarà l’assessorament de persones expertes en matèria lingüística, les quals actuaran amb veu i 
sense vot, assessorant l’òrgan de selecció en la valoració de la prova de coneixements de la llengua catalana. 

la prova és obligatòria i eliminatòria pels aspirants que no han acreditat el nivell de català exigit en el moment de la presentació 
de la sol·licitud. 
La qualificació de la prova és d’apte o no apte. Els aspirants que obtinguin una qualificació de no apte quedaran exclosos del 
procés selectiu.

D) Prova de coneixement de la llengua castellana

la prova és obligatòria pels aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola. De conformitat amb que estableix del Decret 
389/1996 de 2 de desembre, pel qual es regula l’accés dels ciutadans dels estats membres de la unió Europea a la funció 
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pública de la Generalitat, els aspirants admesos en el procés selectiu que no tinguin la nacionalitat espanyola han d’acreditar 
el coneixement de la llengua castellana, tant en expressió oral com en l’escrita.  
 
Consistirà en un prova, avaluada pel Tribunal, per valorar un grau de coneixements de la llengua castellana adequat a 
l’exercici de les funcions pròpies de la plaça que es convoca. 

En quedaran exempts de realitzar-la els aspirants que en el moment de la presentació de la instància hagin acreditat estar en 
possessió d’un certificat conforme han cursat la primària, la secundària i el batxillerat a l’Estat Espanyol; del diploma bàsic 
d’espanyol com a llengua estrangera establert pel Reial Decret 862/1988 de 20 de juliol, modificat i completat pel Reial Decret 
1/1992 de 10 de gener, o certificació acadèmica que acrediti totes les proves adreçades a l’obtenció d’aquest; o del certificat 
d’aptitud en espanyol per a estrangers expedit pel les escoles oficials d’idiomes.  

La qualificació de la prova és d’apte o no apte. Els aspirants que obtinguin una qualificació de no apte quedaran exclosos del 
procés selectiu.

7.2.- FASE DE CoNCuRS DE MÈRITS
 
Els mèrits es valoraran d’acord amb la data de finalització del termini de presentació d’instàncies. El tribunal valorarà els 
mèrits al·legats i justificats per les persones opositores d’acord amb el barem següent:

A) Experiència professional (màxim 5 punts)

L’experiència professional es valorarà per mesos complerts treballats, fins a un màxim de 5 punts: 
• Per cada mes complert de serveis prestats a les administracions públiques en un lloc de treball realitzant tasques 

descrites al punt primer d’aquestes bases en el grup C1: 0,15 punts/mes treballat.  
• Per cada mes complert de treball prestat en l’empresa privada en un lloc de treball de coordinador/a d’instal·lacions 

esportives o similar, realitzant tasques equivalents a les funcions descrites al punt primer d’aquestes bases: 0,10 
punts/mes treballat. 

Els documents justificatius obligatoris a presentar per acreditar l’experiència professional són els següents:
• Serveis prestats a les administracions públiques: un certificat de serveis prestats emès per l’entitat pública en la qual 

va prestar serveis i/o certificat emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social de la vida laboral del sol·licitant 
(grup de cotització 05).

• Serveis prestats a l’empresa privada: certificat emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social de la vida laboral 
del sol·licitant (grup de cotització 05) i/o certificat de l’empresa en la qual va prestar serveis on s’especifiqui la 
categoria professional i les tasques desenvolupades. 

Per a les persones que han treballat com autònomes:

1. Certificat de la TGSS o mutualitat laboral que correspongui.
2. liquidació de l’IAE o la pàgina del model 036 de la declaració censal del Ministeri d’Hisenda on constin la descripció, el 
tipus i el grup d’activitat.

B) Formació (màxim 5 punts)

B.1. Formació reglada (màxim 2,50 punts)

Per titulacions acadèmiques relacionades amb les funcions pròpies del lloc de treball que es convoca, amb la següent puntuació: 
• Cicle formatiu de grau superior de les especialitats d’activitats físiques i esportives o equivalent: 1 punt cada cicle.
• Titulació universitària en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport o equivalent : 1,50 punts.

B.2. Formació complementària (màxim 2,50 punts)

a) Específica (màxim 1 punt). Tota aquella formació realitzada amb aprofitament, degudament acreditada, relacionada 
amb les funcions específiques de la plaça convocada: normativa en matèria d’esports, gestió d’instal·lacions i 
equipaments esportius, gestió de projectes i programes, redacció i presentació d’informes, gestió pressupostària, 
prevenció de riscos laborals i vigilància de la salut, etc.
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b) General (màxim 1 punt). Tota aquella formació realitzada amb aprofitament, degudament acreditada, que es pot 
considerar d’interès en qualsevol lloc de treball, és a dir, tota la relacionada amb les eines ofimàtiques d’ús habitual, 
qualitat, habilitats interpersonals, cursos, seminaris i jornades que no es poden considerar formació específica.

En la formació complementària, tant la general com l’específica, es valorarà la formació realitzada en els últims 5 
anys en centres d’ensenyament públic, així com per centres privats, sempre que els cursos formin part de programes 
subvencionats per organismes públics, amb el següent barem:

• Cursos de durada igual o inferior a 20 hores: 0,25 punts. 
• Cursos de durada de 21 hores a 40 hores: 0,50 punts. 
• Cursos de durada de 41 hores a 60 hores: 0,75 punts. 
• Cursos de durada de 61 hores o superior: 1 punt.

 
D’acord amb les durades anteriors la puntuació es reduirà a la meitat quan només consti el certificat d’assistència. 
Tots els justificants dels cursos de formació hauran d’especificar la seva durada en hores. Si el certificat no especifica 
la durada es valorarà amb la puntuació mínima prevista.

c) Certificació ACTIC (màxim 0,50 punts). Acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació 
emesa per la Direcció General de Telecomunicacions i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya), o 
certificacions equivalents COMPETIC i UOC*, amb el següent barem: 

• Nivell 1 Certificat bàsic: 0,25 punts.
• Nivell 2 Certificat mitjà: 0,50 punts.

Només es valorarà el certificat de major nivell acreditat.
Quan els aspirants no puguin acreditar estar en possessió de l’acreditació en ACTIC però acreditin haver realitzat 
formació en matèria de tecnologies de la informació i la comunicació, els cursos seran valorats segons preveu l’apartat 
8.2.b).

* Ordre ENS/290/2013, d’equivalència dels certificats COMPETIC i Odre EMO/129/2015, d’equivalències entre la 
uoC i l’ACTIC.

C) Altres mèrits (màxim 1 punt)

El tribunal valorarà la participació en grups de recerca i/o d’intercanvi d’experiències en temes d’administració local i esports, 
tant en fòrums específics com en xarxes de col·laboració, l’experiència de coordinació d’equips, l’experiència en diversos 
serveis de l’administració local, cursos de primers auxilis, coneixement d’idiomes i altres mèrits que consideri adients per al 
lloc de treball. 

la puntuació màxima del concurs de mèrits és de 11 punts.

VuITENA.- QuAlIFICACIÓ FINAl

La qualificació final vindrà determinada per la suma de les puntuacions obtingudes a la fase d’oposició (màxim 40 punts) i a 
la fase de concurs de mèrits (màxim 11 punts). 

En el cas d’empat en la puntuació final, l’ordre s’establirà a favor de l’aspirant que hagi obtingut la puntuació més alta en 
la fase d’oposició. Si persisteix l’empat, es resoldrà a favor de l’aspirant que hagi obtingut la puntuació més alta en la prova 
pràctica. Si persisteix l’empat, es donarà prioritat a la persona que hagi obtingut la major puntuació en la prova d’avaluació 
de competències.
 
NoVENA.- RElACIÓ D’APRoVATS/DES I PRoPoSTA DE CoNTRACTACIÓ

Acabada la qualificació dels aspirants, el Tribunal publicarà en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament d’Olot i en la pàgina web 
www.olot.cat (seu electrònica - convocatòries de personal), la relació d’aprovats per ordre de puntuació i elevarà la relació a 
l’Alcalde perquè formuli la proposta de contractació.

la persona proposada presentarà al servei de Recursos Humans de l’Ajuntament, dins del termini de cinc dies naturals, a 
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partir de la publicació de la llista d’aprovats/des, els documents acreditatius de les condicions per prendre part a les proves 
que s’exigeixen en aquestes bases. Si dins el termini esmentat, llevat de casos de força major, l’aspirant proposat no presentés 
la documentació acreditativa de les condicions exigides, no podria ser contractat i quedarien anul·lades totes les actuacions, 
sense perjudici de les responsabilitats en què haguessin pogut incórrer per falsedat en la instància sol·licitant prendre part en 
les proves. 
 
DESENA.- PERÍoDE DE PRoVA

El contracte tindrà un període de prova de 3 mesos, que es realitzarà sota la direcció del cap de l’àrea que es designi, i que 
tindrà la consideració de fase final del procés selectiu.

Abans de la finalització del període de prova, el cap de l’àrea haurà d’emetre el corresponent informe del que es despendrà 
la idoneïtat o no de la persona pel lloc de treball. la no superació d’aquest període determinarà l’automàtica exclusió de 
l’aspirant d’aquest procés i la pèrdua de tots els drets per continuar formant part de la present borsa. Així mateix, aquesta 
exclusió implicarà l’entrada de la següent persona aspirant que hagi quedat en la llista segons l’ordre de puntuació.

oNZENA.- BoRSA DE TREBAll

Els aspirants que no hagin estat contractats però que hagin superat el procés selectiu podran ser cridats per l’Ajuntament 
d’acord amb l’ordre de puntuació, per a la seva contractació en règim laboral temporal per a llocs de treball de la mateixa 
categoria, en el termini de dos anys, a comptar des de la data de finalització del procés selectiu. L’Ajuntament podrà no 
efectuar la corresponent crida quan es tracti de contractacions per als quals calgui uns requisits legals específics (estar en 
situació d’atur,...) o de selecció diferents.

les persones inscrites a la borsa de treball quedaran ordenades per ordre de puntuació obtinguda en el procés selectiu. En 
cas que es generin dues borses de treball per a la mateixa categoria de llocs de treball com a conseqüència de la realització de 
proves consecutives, tindran preferència les borses de treball més recents sobre les més antigues.
les persones que hagin ocupat una de les vacants temporals des de la borsa de treball, un cop acabat el contracte o el 
nomenament corresponent i sempre que la borsa de treball continuï vigent, seran inscrites de nou a la borsa de treball amb la 
mateixa posició que varen obtenir en les proves selectives.

El procediment de crida de les persones inscrites a la borsa de treball es farà a través de trucades telefòniques al telèfon que 
els mateixos aspirants hauran de facilitar a la instància sol·licitant participar en el procés selectiu. En cas que la persona 
trucada refusi el lloc de treball ofert, es farà constar per diligència a l’expedient corresponent i serà exclosa de la borsa de 
treball, procedint a trucar a la persona següent de la llista. En el moment que manifesti la seva renúncia en la conversa 
telefònica, l’aspirant serà informat de la seva exclusió de la borsa de treball en els termes expressats en aquesta base. En 
el cas que, efectuada la trucada, no es localitzés l’aspirant, es farà constar per diligència en l’expedient corresponent i es 
procedirà a trucar de nou en una dia i hora diferents. Es faran un màxim de tres trucades, i si en totes elles l’aspirant continua 
il·localitzable, es farà constar aquest fet per diligència i se l’exclourà de la borsa de treball.

DoTZENA.- RECuRSoS

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit de l’alcalde, si aquests actes decideixen directament o indirectament 
els fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici 
irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar, d’acord amb els articles 123 i 124 de la llei 39/2015, 
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, potestativament, recurs de reposició 
en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, davant de l’Alcaldia, o bé recurs 
contenciós administratiu d’acord amb l’article 46 de la llei 29/1988, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa, en el termini de dos mesos a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, davant la Sala 
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, d’acord amb el que preveu l’article 10 de la llei 
esmentada.

Contra la desestimació per silenci administratiu del recurs de reposició, s’hi pot interposar recurs contenciós – administratiu 
en el termini de 6 mesos a comptar de l’endemà a  finalització del termini d’un mes que té l’administració per resoldre’l.

Contra les resolucions i els actes de tràmit de la comissió de persones expertes, si aquests últims decideixen directament o 
indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o 
perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar en el termini d’un mes a comptar a partir 
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de l’endemà de la seva publicació o notificació, recurs d’alçada davant de l’Alcaldia.

Igualment els interessats poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus 
interessos.

Per la mera concurrència als processos selectius s’entén que l’aspirant accepta íntegrament aquestes bases, tret que, prèviament, 
hagi exercit el seu dret a impugnar-les.

olot, 26 d’abril de 2018 

Josep Maria Corominas Barnadas 
Alcalde 

ANNEX I: TEMARI

TEMARI GENERAl

1. les administracions públiques i la societat de la informació. l’administració electrònica a Catalunya. la informàtica 
com a eina de suport en els processos administratius. Protecció de dades de caràcter personal: principis, conceptes 
bàsics, obligacions i drets de la ciutadania.

2. l’execució del pressupost: concepte i marc legal. Execució de l’estat de despeses: autorització, disposició i obligació. 
Execució de l’estat d’ingressos: dret, reconeixement, liquidació i recaptació.

3. Els contractes del sector públic: tipologia i característiques essencials. la contractació electrònica. l’òrgan de 
contractació de l’administració local. Requisits per contractar amb el sector públic: la capacitat i la solvència de 
l’empresari.

4. El patrimoni dels ens locals: concepte, classificació i règim d’utilització. L’activitat administrativa: principis i formes 
d’activitat. l’activitat de limitació o de policia. l’activitat arbitral. l’activitat de servei públic. l’activitat de foment. 

5. Drets i deures dels empleats públics. Dret a la jornada de treball, permisos i vacances. Dret a la carrera professional: 
horitzontal i vertical. Formació i perfeccionament del personal. Dret a la promoció interna. Dret a la negociació 
col·lectiva. Deures i codi de conducta. Tipus d’empleats públics.

6. la llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern: principals obligacions per a l’Ajuntament. 
El dret d’accés dels ciutadans a la informació pública.

7. la igualtat de gènere a l’empresa. Marc jurídic. El Pla d’igualtat de l’Ajuntament d’olot.

8. Seguretat i salut en el treball. Normativa reguladora de la prevenció de riscos laborals. Drets i obligacions. Els serveis 
de prevenció de riscos.

TEMARI ESPECÍFIC 

1. El Pla director d’instal·lacions i equipaments esportius de Catalunya (PIEC). Concepte. objectius i metodologia.

2. El Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el text únic de la llei de l’esport: objectius i principis 
rectors. les competències municipals en matèria d’esport i equipaments esportius. Mapes d’instal·lacions esportives 
del municipi.

3. Planificació i organització de la gestió esportiva en els ajuntaments. Model organitzatiu i desenvolupament normatiu.

4. Cooperació en matèria d’esport: les relacions entre les diferents administracions.

5. la llei 3/2008, de 23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport: objecte, aplicació i categories professionals.
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6. Els equipaments esportius: concepte i característiques. Classificació i tipus d’espais esportius. Els espais 
complementaris. l’adaptabilitat i la polivalència dels equipaments esportius en relació a les variacions de la demanda 
dels serveis.

7. Gestió d’usos de les instal·lacions esportives municipals. Tipologia d’usuaris. Cicle d’usos. organització de l’accés al 
servei.

8. Els plans d’emergència. Incidències a les instal·lacions esportives. la seguretat en la pràctica esportiva. Els equipaments 
i el seu ús. la formació del personal. Els primers auxilis. la farmaciola d’urgència. Els procediments d’evacuació.

9. l’esport i les seves vessants: educativa, de rehabilitació, recreativa i competitiva. 

10. les activitats esportives en horari extraescolar. l’ús de les instal·lacions esportives de centres escolars fora de l’horari 
lectiu.

11. Models de gestió dels serveis esportius.

12. Instal·lacions i equipaments esportius. Planificació de viabilitat d’instal·lacions i activitats. Gestió i avaluació 
d’activitats i instal·lacions esportives (estudi de gestió).

ANNEX II: PERFIl CoMPETENCIAl

CoMPETÈNCIES TRANSVERSAlS

• Capacitat de planificació i organització.
• Capacitat de gestió d’incidències.
• Iniciativa i autonomia.
• Disponibilitat i flexibilitat horària.
• Gestió de les emocions.
• Capacitat de comunicació i negociació.
• Gestió de persones.
• Treball en equip.
• Compromís amb el servei i l’organització.

CoMPETÈNCIES TÈCNIQuES

• Coneixements d’ofimàtica
• Coneixements de les eines 2.0 que ofereix Internet.
• Coneixement de la normativa en matèria d’esport.
• Llenguatge administratiu.
• Redacció d’informes, memòries i avaluacions.
• Coneixement de l’organització de l’Ajuntament d’Olot i de l’IMELO.
• Organització de la Generalitat en matèria d’esport. 


