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Núm. de Decret i Data:
2021DECR000195 08/04/2021

EXPEDIENT X2021000227
ASSUMPTE: RELACIÓ PROVISIONAL D’ADMESOS I EXCLOSOS, I
CONVOCATÒRIA DELS MEMBRES DEL TRIBUNAL PER A LA SELECCIÓ,
MITJANÇANT CONCURS-OPOSICIÓ, DEL PROCÉS DE CONSOLIDACIÓ DEL
LLOC DE TREBALL DE CONSERGE/MANTENIMENT, DINS DEL GRUP
D’AGRUPACIONS PROFESSIONALS, AMB CARÀCTER DE PERSONAL
LABORAL FIX, I LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL PER A COBRIR
LES SUBSTITUCIONS I VACANTS QUE ES PUGUIN PRODUIR.
Antecedents de fet
1. En data 14 de desembre de 2020, la Junta de Govern Local va aprovar la
convocatòria i les bases específiques que han de regir el procediment de selecció
per a una plaça d’assistent de Sanitat i una plaça de conserge/manteniment, amb
caràcter de personal laboral, enquadrades en l’escala de l’administració general i
específica, respectivament, i dins del grup d’Agrupacions Professionals”, ambdues
vacants a la Plantilla vigent del personal d’aquesta Corporació i incloses en l’oferta
pública d’ocupació relativa a l’exercici 2018.
2. La convocatòria i les bases es van publicar en data 28/12/2020, a través del
“Butlletí Oficial de la Província de Barcelona”, i en data 29/12/2020, a través del
“Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya” amb número 8305; un extracte de la
convocatòria ha estat publicat en el “Boletín Oficial del Estado” (BOE), en data
08/02/2021.
3. El termini de 20 dies naturals d’exposició pública, a comptar de l’endemà de la
publicació en el BOE, ha finalitzat en data 1 de març de 2021 i s’hi han presentat 22
sol·licituds de participació.
Fonaments de dret
1. El 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.
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2. Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al
servei de les entitats locals.
3. Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic
dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de
funció pública.
4. L’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en
relació amb l’art. 53 del Decret 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, sobre la competència de l’alcalde
per acordar aquest acte.
Per tot l’exposat, RESOLC:
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Primer.- Modificar la composició dels membres del Tribunal qualificador de les proves,
tal i com fou establerta a la clàusula sisena de les bases de referència, aprovades per
la Junta de Govern Local, de 14 de desembre de 2020, tal i com a continuació s’indica:
Allà on diu:
“(...)
CONSERGE/MANTENIMENT
- President: recaurà en el secretari de l’Ajuntament.

- Tres vocals funcionaris/àries o personal laboral de la Corporació, un dels quals farà
les funcions de secretari/ària.
- 1 representant de l’escola d’Administració pública.
(...)”
Ha de dir:
“(...)
CONSERGE/MANTENIMENT

- President/a: un/a administratiu/va funcionari/ària o personal laboral de la
Corporació.
- Dos vocals:
 Un/a auxiliar administratiu/va funcionari/ària o personal laboral de la Corporació,
que també farà les funcions de secretari/ària.
 Un/a representant de l’Escola de l’Administració Pública de Catalunya.
(...)”
Segon.- Aprovar les llistes provisionals d’admesos/es i exclosos/es respecte del
procés de selecció per a la consolidació del lloc de treball de conserge/manteniment, i
que són les següents:
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ASPIRANTS ADMESOS/ES:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

REGISTRE
E2021000866
E2021000877
E2021000897
E2021000900
E2021000907
E2021000913/1112
E2021000929
E2021000964/994
E2021000972
E2021001034
E2021001043
E2021001071
E2021001073
E2021001101

15 E2021001131

INICIALS
R.D.S.
A.F.G.
P.N.R.
JA.M.L.
J.R.P.
M.P.I.M.
J.R.L.
J.G.A.
M.C.A.
F.B.O.
V.J.G.G
A.I.A.
J.R.F.
M.P.S.

DNI
826M
632M
160W
001K
325E
616G
873R
905K
721V
321T
067E
053F
315B
608R

J.I.C.

882X
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OBSERVACIONS

No aporta mèrits

No aporta vida laboral
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16
17
18
19
20
21
22
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E2021001132
E2021001145
E2021001157
E2021001167
E2021001178/1169
E2021001186
E2021001187

A.V.G.
A.F.P.
L.G.G
J.B.A.
P.S.A.
J.S.P.
Y.A.E.B.

685M
800Y
466R
584F
209S
419D
860W

No aporta mèrits

ASPIRANTS EXCLOSOS/ES: No n’hi ha.

Pel que fa a la FASE DE CONCURS, cal que amb la sol·licitud de participació s’hagi
presentat la còpia dels mèrits al·legats, per tal que puguin ser valorats.
Tercer.- Aprovar la llista d’aspirants que no han acreditat el nivell exigit de
coneixements de català (Nivell B) i que, per tant, hauran de realitzar la prova
corresponent:
PROVA DE CATALÀ NIVELL B
REGISTRE
INICIALS
1 E2021001132
A.V.G.

DNI
685M

2 E2021001145

A.F.P.

800Y

3 E2021001167

J.B.A.

584F

D’acord amb la clàusula 3.g) de requisits dels aspirants, de les bases corresponents,
restaran exempts/es de realitzar-la les persones que, a la data de la prova (prèvia a
l’inici de la Fase d’Oposició), hagin acreditat degudament estar en possessió del
certificat de coneixements de llengua catalana del Nivell intermedi B2 (antic B) de la
Junta Permanent de Català o equivalent, o bé d’un nivell superior.
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La prova de català de Nivell B serà eliminatòria, i en cas de no superar-se, suposarà
quedar exclòs del procés selectiu.
Quart.- Concedir als interessats/des un termini de 10 dies hàbils per a la presentació
d’esmenes i/o possibles reclamacions. En el cas que no se’n presentin, la llista
provisional quedarà elevada a definitiva sense necessitat de nova resolució i nova
publicació.
Es recorda als participants que per a l’avaluació de mèrits (experiència laboral i
formació) que ha de tenir lloc durant la Fase de Concurs, cal que prèviament amb la
sol·licitud de participació s’hagi presentat còpia dels mèrits que s’al·leguen, així com la
vida laboral i tota la documentació que consta a la clàusula quarta de les bases
corresponents (*).
Cinquè.- Nomenar el membres que constituiran el Tribunal qualificador del procés de
selecció de referència, i que són els següents:
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Presidenta: administrativa funcionària de la Corporació:
Titular: Montse Pascual Adolfo
Suplent: Salvi Vendrell Riera
Vocals:
- Auxiliar administrativa funcionària de la Corporació, que també farà les funcions de
secretària:
Titular: Cristina Alvelo Raventós
Suplent: Isabel Castillo Hidalgo
- Un representant de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, designat per ella
mateixa:
Titular: Jose Antonio Vidal Peñas (Ajuntament de Sant Boi de Llobregat)
Suplent: Ismael Mercadé Besolí (Ajuntament de Sitges)
Assessors
El Tribunal podrà disposar la incorporació d’assessors/es especialistes, amb veu,
però sense vot, perquè col·laborin en totes o algunes de les proves o exercicis
d’acord amb les respectives especialitats tècniques, sota la direcció de l’òrgan de
selecció, i seran:
Francesc Fernández Ferran, secretari de l’Ajuntament d’Olèrdola
Mireia Marín Talarn, tècnica d’Administració General de l’Ajuntament d’Olèrdola
Sisè.- Citar als/les aspirants en les hores que es relacionen a continuació per a la
realització de les proves del procés de referència:
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PROVA DE CATALÀ
Prova de NIVELL B de català:
Data: dijous, 6 maig de 2021
Hora: 11 hores
Lloc: Centre de Normalització Lingüística de l'Alt Penedès i el Garraf
Adreça: c/ Pere el Gran, 32 de Vilafranca del Penedès
La qualificació d’aquest exercici serà d’APTE/A o NO APTE/A i les persones aspirants
que resultin “NO APTES” seran eliminades del procés selectiu.
Si l’aspirant, el dia de la prova de català i prèviament al procés d’oposició, aporta el
certificat de coneixements de nivell de B de llengua catalana, quedarà exclòs/a de la
realització de la prova corresponent.
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PREVISIÓ DE CALENDARI
Constitució del Tribunal o òrgan de selecció:
Dia: dimarts, 25 de maig de 2021
Hora: 08:00 h
Lloc: Centre Cívic “La Xarxa”, de Moja (Olèrdola)
Presentació de candidats:
Dia: dimarts, 25 de maig de 2021
Hora: 08:30 h
Lloc: Centre Cívic Rossend Montané, c/ Moreneta, 11, de Sant Miquel d’Olèrdola.
Els dies de les proves els aspirants hauran d’acreditar-se amb document identificador.
PRIMERA FASE: OPOSICIÓ (20 PUNTS)
Prova teòrica-pràctica, de caràcter obligatori i eliminatori, que tindrà lloc sobre els
temes continguts en ambdós temaris (general i específic) de l’annex de les bases
corresponents, i d’una entrevista personal, no eliminatòria.
a) Prova teòrica-pràctica (15 punts)
Consisteix en la resolució d’un cas pràctic, preguntes curtes, o bé alguna altre
possibilitat que el Tribunal de forma lliure decideixi, i que es plantejarà d’entre el temari
general i específic de l’annex de les bases de referència, i les tasques pròpies del lloc
de treball. Caldrà assolir una puntuació mínima de 7,5 punts per a superar la prova.
Dia: dimarts, 25 de maig de 2021
Hora: 9.00 h
Lloc: Centre Cívic Rossend Montané, c/ Moreneta, 11, de Sant Miquel d’Olèrdola
L’acta es penjarà en un lloc visible a l’exterior de l’aula on es realitzi la prova.
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b) Entrevista personal (5 punts)
Es realitzarà una entrevista personal als aspirants que superin la prova anterior, i es
formularan preguntes vers els aspectes curriculars i l’experiència professional. No serà
eliminatòria.
Dia: dimarts, 25 de maig de 2021
Hora: 12.00 h (previsiblement, a determinar a la finalització de l’anterior prova)
Lloc: s’indicarà en el moment en que es realitzi l’exposició del resultat anterior.
El resultat final de la Fase d’Oposició serà la suma de les puntuacions obtingudes en
la prova teòrica pràctica i l’entrevista personal.
L’acta es penjarà en un lloc visible a l’exterior de l’aula on es realitzin les proves.
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FASE DE CONCURS (10 PUNTS)
La qualificació de la FASE DE CONCURS a realitzar pel Tribunal qualificador
s’aplicarà únicament als aspirants que hagin superat la FASE D’OPOSICIÓ i tindrà lloc
un cop finalitzada aquesta, en la data i hora que indiqui el Tribunal qualificador.
La documentació que no hagi estat aportada durant la fase de presentació de les
sol·licituds de participació, d’acord amb les bases 4 i 7, no podrà ser valorada durant la
fase de concurs.
Setè.- Exposar la present resolució en el portal municipal a través del següent enllaç:
http://www.olerdola.cat/serveis-municipals/serveis-economics-empresa-iocupacio/convocatories-doferta-publica-docupacio-de-lajuntament
Olèrdola, a la data de la signatura electrónica
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Lucas Ramírez Búrdalo
Alcalde

Francesc Fernández Ferran
Secretari
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