CONSELL COMARCAL BAIX EBRE

1. Objecte de la convocatòria
Denominació de la plaça segons plantilla: Arquitecte/a
Número plaça: 99
Adscripció: Àrea serveis tècnics
Caràcter: de carrera
Escala: administració ESPECIAL
Subescala: tècnica
Classe: superior
Grup de classificació: grup A, subgrup A1, segons la classificació professional del personal
funcionari de carrera que efectua l’article 76 i la disposició transitòria tercera.2 del RDL 5/2015,
de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic
Retribució anual: segons el grup de classificació
Bàsiques: A1
CD: 26
CE: 10.049,20 €
Sistema selectiu: concurs oposició
Torn: lliure
Núm. de places convocades: 1 . Oferta Pública 2019
2. Requisits per prendre part en la convocatòria
Per ser admès/a i, en el seu cas, prendre part en la convocatòria, les persones aspirants han de
reunir amb anterioritat a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds els
requisits generals continguts a la normativa vigent i que són els següents:
a) Nacionalitat: Tenir la nacionalitat espanyola.
Les persones nacionals dels estats membres de la Unió Europea poden accedir, com a personal
funcionari, en igualtat de condicions que les espanyoles a les ocupacions públiques, amb
excepció de les que directament o indirectament impliquin una participació en l’exercici del poder
públic o en les funcions que tenen per objecte la salvaguarda dels interessos de l’Estat o de les
administracions públiques. A aquest efecte, els òrgans de govern de les administracions
públiques han de determinar les agrupacions de personal funcionari a les quals no poden accedir
les persones nacionals d’altres estats.
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BASES ESPECÍFIQUES QUE HAN DE REGIR LA SELECCIÓ D’UNA PLAÇA
D’ARQUITECTA/E DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE
PER CONCURS
OPOSICIÓ, TORN LLIURE – OFERTA PÚBLICA 2019-
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El Ple del Consell Comarcal del Baix Ebre, en la sessió de data 23 de desembre de 2021,
ha aprovat les bases i realitzar la convocatòria que ha de regir la selecció mitjançant
concurs-oposició, torn lliure, d’1 plaça d’arquitecta/e vacant a la plantilla de personal
funcionari d’aquest Consell Comarcal i inclosa en l’oferta pública d’ocupació per a
l’exercici 2019, d’acord amb el següent text:
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ANUNCI d’aprovació d’unes bases reguladores i convocatòria

Les administracions públiques han d’establir els requisits i les condicions perquè el personal
funcionari de nacionalitat espanyola d’organismes internacionals hi puguin accedir, sempre que
tinguin la titulació requerida i superin els processos selectius corresponents. Aquest personal pot
quedar exempt de la realització de les proves que tinguin per objecte acreditar coneixements ja
exigits per a l’acompliment del seu lloc en
l’organisme internacional corresponent
b) Edat:
Haver complert setze anys i no excedir, en el seu cas, de l’edat màxima de jubilació forçosa.
Només per llei es podrà establir una altra edat màxima, diferent de l’edat de jubilació forçosa, per
a l’accés a l’ocupació pública.
c) Capacitat:
Posseir la capacitat funcional per al desenvolupament de les tasques.
d) Habilitació:
No haver estat separat/da mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les
administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats
autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a l’ocupació o càrrecs públics per
resolució judicial, per a l’accés al cos o escala de personal funcionari, o per a exercir funcions
similars a les que es desenvolupaven en el cas del personal laboral, en el qual hagués estat
separat/da o inhabilitat/da. En el
cas de ser nacional d’un altre Estat, no trobar-se inhabilitat/da o en situació equivalent ni haver
estat sotmès/a a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat, en els mateixos
termes l’accés a l’ocupació pública.
e) Titulació:
Títol universitari oficial d’arquitecte o aquell que habiliti per a l’exercici de la professió reglada
d’arquitectura segons el que estableixen les directives comunitàries.
En cas de presentar una titulació equivalent a l’exigida com a requisit, correspon a l’aspirant
acreditar-ne la seva equivalència mitjançant norma legal o certificació expedida pel Ministeri.
En cas d’invocar un títol equivalent a l’exigit, correspon a l’aspirant la seva acreditació,
mitjançant norma legal o certificació expedida pel Ministeri d’Educació.
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Les persones a les quals es refereixen els apartats anteriors, així com les estrangeres amb
residència legal a Espanya, poden accedir a les administracions públiques, com a personal
laboral, en igualtat de condicions que les espanyoles. Només per llei de les Corts Generals o de
les assemblees legislatives de les comunitats autònomes es pot eximir del requisit de la
nacionalitat per raons d’interès general per a l’accés a la
condició de personal funcionari.
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L’accés a l’ocupació pública com a personal funcionari s’estén igualment a les persones incloses
en l’àmbit d’aplicació dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per
Espanya en què sigui aplicable la lliure circulació de treballadors i treballadores.
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Les previsions de l’apartat anterior són aplicables, sigui quina sigui la nacionalitat, al i a la cònjuge
dels espanyols i espanyoles i de les persones nacionals d’altres estats membres de la Unió
Europea, sempre que no estiguin separats de dret, i als i a les seves descendents i als dels i de
les cònjuges sempre que no estiguin separats de dret, tinguin menys de vint-i-un anys o siguin
més grans d’aquesta edat dependents.

Si es tracta d’una titulació obtinguda a l’estranger cal que aquesta estigui homologada pel
Ministeri competent.

També seran vàlids els certificats de llengua catalana emesos a Andorra tal com estableix l’Acord
de Govern pel qual s’aprova la subscripció del Conveni de col·laboració entre el Ministeri
d’Educació i Ensenyament Superior d’Andorra, l’Administració de la Generalitat, mitjançant el
Departament de Cultura i el Centre per a la Normalització Lingüístics en matèria de
reconeixement d’acreditacions oficials de coneixements de llengua catalana.
Cas que no es pugui acreditar el nivell de català establert, l’aspirant haurà de realitzar la prova
de català en els termes establerts a la base 5.1.4.1 d’aquestes bases específiques.
g) Coneixement de la llengua castellana per a persones originàries de països on no sigui
llengua oficial
Les persones aspirants estrangeres hauran d’acreditar un coneixement adequat de la llengua
castellana. S’exceptuen aquelles originàries de països en què el castellà és llengua oficial.
Aquest coneixement s’acreditarà mitjançant la presentació d’un dels documents que s’indiquen
a continuació:
- Certificat conforme han cursat la primària, la secundària o el batxillerat a l’Estat espanyol.
- Diploma d’espanyol que estableix el RD 1137/2002, de 31 d’octubre, o equivalent, o certificació
acadèmica que acrediti haver superat totes les proves dirigides a l’obtenció d’aquest.
- Certificat d’aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les escoles oficials d’idiomes.
Cas que no puguin acreditar documentalment la possessió del nivell de castellà exigit, el procés
de selecció ha de contenir una prova o exercici de coneixements de llengua castellana del mateix
nivell al requerit en la convocatòria, que hauran de superar.
El requisit dels coneixements de castellà es pot complir i s'ha d'acreditar, com a màxim, fins al
moment d'inici de la prova esmentada en el paràgraf anterior.
La prova s’ha de qualificar d’apte/no apte, i és necessari obtenir la valoració d’apte/a per poder
continuar amb la resta de proves de la fase d’oposició o per a passar a la fase de concurs. En la
valoració de la prova de castellà el tribunal de selecció comptarà amb personal assessor nomenat
a l’efecte.
h) Acreditació de desplaçament amb mitjans propis
Permís de conduir vehicles classe B o acreditació de la possibilitat de desplaçar-se amb mitjans
propis
i) Pagament de la taxa:
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Així mateix, és d’aplicació 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.
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Posseir el Certificat de nivell de suficiència de català (C1) expedit per l’òrgan competent o alguna
de les titulacions equivalents d’acord amb el Decret 3/2014, de 7 de gener, de modificació del
Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de català i
l’ORDRE VCP/491/2009, de 12 de novembre, pel qual es refonen i actualitzen els títols, diplomes
i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Direcció General de Política
Lingüística, modificada per l’Ordre VCP/233/2010, de 12 d’abril.
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f) Coneixement de la llengua catalana

Cal acreditar el pagament de la taxa per drets d’examen d’acord amb les disposicions de la base
5a.

El tribunal qualificador decidirà sobre les peticions d'adaptacions que s'efectuïn, de manera que
les persones aspirants amb discapacitat gaudeixin d'igualtat d'oportunitats respecte de la resta
d'aspirants, i han de tenir en consideració que no comportin una despesa excessiva. Amb
aquesta finalitat poden demanar un informe sobre la sol·licitud d'adaptació als equips de valoració
multiprofessional.
4. Presentació de sol·licituds
Per prendre part en les convocatòries cal presentar de manera presencial o per qualsevol dels
mitjans previstos en aquestes la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, un imprès normalitzat de sol·licitud
d’admissió que es troba a disposició de les persones interessades al web del Consell Comarcal
del Baix Ebre o bé mitjançant el tràmit electrònic INSTÀNCIA GENERICA disponible a la Seu
electrònica. El tràmit electrònic s’estableix com a mitjà preferent, però no excloent.
La sol·licitud de participació en el procés selectiu contindrà una declaració responsable de la
persona aspirant d’estar en possessió, el dia en què finalitza el termini de presentació, de tots
els requisits establerts en aquestes bases i en les corresponents bases específiques.
La persona aspirant haurà de presentar amb la sol·licitud còpia simple de la documentació
acreditativa dels requisits, que seguidament s’esmenten, i la declaració responsable sobre la
seva autenticitat i el compromís d’aportar els documents originals en qualsevol moment que sigui
requerida
a) Nacionalitat: DNI
b) Edat: DNI
c) Capacitat: consta en la declaració
d) Habilitació: consta en la declaració
e) Titulació: còpia del títol corresponent
f) Coneixement de llengua catalana: còpia del títol corresponent
g) Coneixement de llengua castellana: DNI o documents acreditatius
h) Pagament de la taxa: resguarda de pagament
5. Drets d’examen
De conformitat amb l’Ordenança fiscal T7 reguladora de la taxa per drets d’examen i participació
en proves selectives (BOPT de data 09.04.2021) es fixen els drets d’examen per accedir a
aquesta convocatòria en la quantitat de 30,00 euros.
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Les persones amb discapacitat han de fer constar en la sol·licitud de participació en la
convocatòria aquesta condició, així com l'adequació de temps i mitjans materials que sol·liciten
per a la realització de les proves previstes en les bases específiques de la convocatòria. En cas
contrari, s’entén que renuncien al seu dret, i en cap cas no es pot demorar el procés selectiu per
aquest motiu.
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Les persones amb discapacitat seran admeses a la realització de les proves selectives sense
necessitat d'acreditar les seves condicions físiques, psíquiques o sensorials abans del seu
començament, sens perjudici del que estableix l'apartat següent i que superat el procés selectiu,
en presentar la documentació per ser nomenat, han d'acreditar, igual que la resta d'aspirants, la
seva capacitat per desenvolupar les funcions del lloc de treball que cal proveir i prestar el servei
públic corresponent.

| https://dipta.cat/ebop/

3. Aspirants amb discapacitat

Les quotes ingressades únicament podran ser retornades, prèvia sol•licitud, al subjecte passiu si
no resulta admès en la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos, o quan l’activitat tècnica
i/o administrativa a que es refereix l’article 2 d’aquesta ordenança no es realitzi per causes no
imputables a dit subjectes passiu.
El pagament de la taxa no substitueix en cap cas el tràmit de presentació de la sol·licitud en la
forma i terminis que s’estableixen més endavant. El pagament es pot realitzar i justificar des del
moment de la presentació i fins al moment de finalització del termini de presentació de la
sol·licitud de participació.
6. Finalització del termini per a la presentació de sol·licituds de participació en la
convocatòria
El termini per a la presentació de sol·licituds comença l’endemà de la publicació de la
convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província i finalitza als vint dies hàbils comptats a partir
de l’endemà de l’última publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i/o en el
Butlletí Oficial de l’Estat, de l’extracte de la convocatòria.
7. Admissió de persones admeses i excloses
Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la Presidència del Consell Comarcal ha
de dictar resolució en el termini màxim d’un mes on aprovarà la llista de persones aspirants
admeses i excloses, amb el benentès que el nomenament posterior està supeditat, a més a més,
al compliment dels requisits per a prendre part en el procés.
En l’esmentada resolució s’han d’indicar els llocs en què es troben exposades al públic aquestes
llistes, així com la data, l’hora i el lloc de començament de les proves, la designació del tribunal
qualificador.
L’esmentada resolució s’ha de publicar a la Seu electrònica i a títol informatiu al web de la
corporació. Aquesta publicació substitueix la notificació individual.
Segons el nombre de persones aspirants, es podrà produir també la notificació individual, però
aquesta en cap cas és obligatòria.
En aquesta resolució es concedirà un termini de 10 dies per a fer esmenes o reclamacions que
s’hauran de resoldre en el termini màxim de 30 dies, transcorregut el qual, si no es dicta resolució,
les al·legacions s’entendran desestimades, sense perjudici de l’obligació de resoldre de forma
expressa en els termes de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del procediment administratiu comú de
les administracions públiques i es
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El justificant de pagament constitueix requisit imprescindible per poder participar en les proves
selectives i s’haurà d’acompanyar a la sol•licitud de participació en les mateixes.
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El sistema de ingrés serà el de l’autoliquidació.
El pagament s’efectuarà per transferència bancària al compte:
ES37 2100 0019 4102 0057 9081
S’haurà de fer constar obligatòriament:
- NOM DE LA PERSONA ASPIRANT
- DNI DE LA PERSONA ASPIRANT
- PROCES ARQUITECTA/E
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El termini per al pagament de la taxa corresponent finalitza el dia en que acaba el termini per a
la presentació de sol·licituds.

procedirà a rectificar, si escau, la llista de persones admeses i excloses. D’aquesta resolució es
donarà publicitat.

a) Presidència.
La presidència del tribunal qualificador recaurà en:
- el/la secretari/ària de la corporació
b) Quatre vocals
1 Tècnic/a designat per la Diputació de Tarragona.
1.Tècnic/a designat per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.
2 Tècnics / ques designats per la Presidència del Consell Comarcal entre funcionaris de grup
A1 que presten serveis en aquesta o altres administracions locals.
A més a més, hi ha d’haver un secretari/ària que actuarà amb veu però sense vot.
L’òrgan de selecció ha de complir els principis d’especialitat i d’idoneïtat tècnica amb relació amb
les places convocades.
D’acord amb el principi d’unitat d’acte en l’actuació dels òrgans col·legiats, les mateixes persones
que han participant en la constitució a l’inici de la sessió han de finalitzar-la. No és necessària,
però, la presència efectiva de totes les persones membres de l’òrgan de selecció durant tota la
sessió, ja que un cop iniciada l’òrgan de selecció pot servir-se de personal col·laborador per a
vigilar les persones aspirants durant la realització de les proves de caràcter escrit. En tot cas el
manteniment del quòrum és imprescindible en el moment de la constitució, valoració i qualificació
de les proves i dels mèrits.
8.2. Designació nominal de les persones membres del tribunal qualificador
La designació nominal de les persones membres del tribunal qualificador, que ha d’incloure la de
les seus respectius suplents i suplentes, correspon a la presidència de la corporació i s’ha de
determinar en la resolució per la qual s’aprova la llista de persones admeses i excloses.
8.3 Abstenció i recusació
Les persones membres del tribunal qualificador s’han d’abstenir i les aspirants poden recusarles, mitjançant escrit en què s’ha d’expressar la causa o les causes en les quals es fonamenta,
en el termini de deu dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació en el Butlletí Oficial
de la Província de la resolució per la qual s’aprova la llista de persones admeses i excloses.
L’abstenció i recusació de les persones membres del tribunal qualificador s’ha d’ajustar al que
preveu la normativa vigent.
8.4. Constitució del tribunal qualificador
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8.1. Composició del tribunal qualificador
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8. Tribunal qualificador
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Si en el termini fixat no es presenten esmenes o al·legacions, la llista provisional esdevindrà
definitiva i es podrà prosseguir el tràmit incorporant a l’expedient el document acreditatiu de que
no s’han presentat al·legacions/esmenes a la llista de persones admeses i/o excloses, així com
una diligència de la qual se’n donarà publicitat que correspongui.

Totes les persones membres del tribunal qualificador tenen veu i vot exceptuant qui ocupi la
secretaria, l’actuació de la qual és de fedatària. No obstant això, tindrà veu i vot quan també sigui
membre del tribunal qualificador computant-se com un únic vot.
Les decisions del tribunal qualificador referides a qüestions relacionades amb la interpretació de
les bases o documentació acreditativa dels mèrits, s’han d’adoptar per majoria de vots.
8.6. Les actes i la custòdia de la documentació
De cada sessió que faci el tribunal qualificador se n’ha d’estendre la corresponent acta.
Les actes les han de signar qui ostenti el càrrec de la secretaria, que n’ha de donar fe, amb el
vistiplau de la presidència del tribunal, sense perjudici que les puguin signar també la resta de
membres del tribunal.
8.7. Nomenament de persones assessores
El tribunal qualificador pot disposar la incorporació de personal assessor especialista, per a totes
o algunes de les proves. Aquest personal s’ha de limitar exclusivament a col·laborar amb el
tribunal qualificador d’acord amb les respectives especialitats tècniques, de manera que tindran
veu però no tindran vot. La proposta de personal assessor s’ha d’elevar a l’òrgan competent per
a la seva designació en la llista de persones admeses i excloses o abans de l’inici de la prova
que correspongui.
Quan sigui necessari realitzar proves de llengua catalana, el tribunal tindrà com a assessor un
representant de l’òrgan competent en matèria de normalització lingüística qui valorarà aquesta
prova segons el barem general preestablert.
Quan sigui necessari realitzar proves de llengua castellana, el tribunal tindrà com a assessora
una persona amb la capacitat lingüística adequada.
L’òrgan selectiu pot servir-se de personal col·laborador per a la logística del procediment que es
limitarà a fer tasques auxiliars en la preparació i realització de les proves o en la comprovació de
documentació. Estarà subjecte al principi d’imparcialitat i sigil quan intervingui en el procés
selectiu.
El personal assessor i el col·laborador no tenen la consideració de membres del tribunal.
Al qui actuï com assessor li és d’aplicació el règim d’abstenció i recusació 8.9. Règim jurídic de
l’actuació del tribunal qualificador.
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8.5. Presa d’acords
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Quan circumstàncies excepcionals o de tipus organitzatiu ho facin necessari s’habilita el tribunal
qualificador a celebrar les sessions a distància per mitjans electrònics i telemàtics sempre que la
tipologia de la prova ho faci possible i amb les garanties tecnològiques i jurídiques necessàries.
En tot cas, en l’acta de la sessió o sessions es farà constar aquesta circumstància. En les
sessions que se celebrin a distància, els seus i les seves membres podran estar en llocs diferents
sempre que s’asseguri per mitjans electrònics la seva identitat, el contingut de les seves
manifestacions, el moment en què es produeixen, així com la seva interactivitat i intercomunicació
a temps reals i la disponibilitat d’aquests mitjans durant tota la sessió.
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Per a la vàlida constitució del tribunal qualificador, a efectes de la realització de sessions,
deliberacions i presa d’acords, es requereix l’assistència de qui ostenti la presidència i la
secretaria i de la meitat, com a mínim, de la resta de membres, siguin titulars o suplents.

El funcionament del tribunal qualificador s’ha d’adequar a les normes pròpies de funcionament
dels òrgans col·legiats, contingudes a la normativa vigent.

Això no obstant, no dona lloc a la indemnització reglamentària, en concepte d’assistència, la
participació en el tribunal qualificador, durant la jornada i l’horari de treball, del personal en actiu
al servei del Consell Comarcal del Baix Ebre.
8.9. Incidències
El tribunal qualificador està facultat per resoldre els dubtes o discrepàncies que es presentin i
prendre els acords necessaris per assegurar el bon desenvolupament de les convocatòries en
tot allò que les bases no hagin previst.
Alhora el tribunal està facultat per excloure immediatament de la prova a aquelles persones
aspirants que siguin sorpreses copiant, parlant amb un altre o una altra aspirant, manipulant
aparells electrònics o fent qualsevol altra activitat que pugui alterar els resultats en detriment de
la resta de persones aspirants.
D’aquest fet en donarà compte a l’òrgan competent qui haurà de dictar una resolució excloent-lo
o excloent-la amb caràcter definitiu del procés selectiu.
9a. Procés selectiu
9.1 Fase d’oposició
Només hi ha una convocatòria per a cada exercici. Les persones aspirants que no compareguin
a la crida del tribunal qualificador per al desenvolupament dels exercicis o proves a realitzar al
lloc, data i hora que s’assenyali hauran de ser excloses, excepte causes de força major
generalitzada apreciades pel tribunal qualificador i sempre que no es perjudiqui la igualtat entre
aspirants.
Si el tribunal qualificador ho estima oportú els exercicis es podran realitzar simultàniament en
diferents espais i es pot realitzar més d’una prova en una mateixa sessió.
En qualsevol moment del procés selectiu el tribunal qualificador por requerir les persones
aspirants perquè acreditin la seva identitat.
Els tribunals qualificadors han de fer pública a la seu electrònica i a títol informatiu al web el
resultat de cadascuna de les proves així com la fixació de les dates de realització de les diferents
proves.
Per a la publicació dels resultats parcials o finals del procés de selecció és necessària la signatura
de l’acta de les sessions per part de la presidència i secretaria.
Sens perjudici del dret a interposar el corresponent recurs d’alçada, una vegada publicats els
resultats d’una prova, les persones aspirants podran sol·licitar per escrit la revisió de l’exercici
mitjançant sol·licitud presentada al Registre.

Pàg. 8-23

Els tribunals qualificadors es classifiquen a aquests efectes en la categoria primera de les
recollides a l’annex IV del Reial decret 462/2002, de 24 de maig.
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La participació en el tribunal qualificador dona lloc a la indemnització reglamentària, en concepte
d’assistència, d’acord amb el que estableix el Reial decret 462/2002, de 24 de maig, sobre
indemnitzacions per raó del servei o la normativa que el modifiqui o substitueixi.
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8.8. Indemnitzacions per la participació en el tribunal qualificador

En el cas que es presenti una sol·licitud de revisió es constituirà el tribunal que citarà a l’aspirant
en un dia concret, sempre anterior al dia previst per a la realització de la següent prova.
Si fruit de la revisió es detecta un error material, aquest haurà de ser esmenat i es procedirà a
modificar la puntuació final de la qual se’n donarà la corresponent publicitat.

Per a la publicació del resultat final és necessària la signatura de l’acta de
la sessió per part de qui ostenti el càrrec de la Presidència i la secretaria. Alhora el tribunal de
selecció efectuarà la corresponent proposta resultant del procés de selecció contra la qual les
persones aspirants podran interposar el corresponent recurs en via administrativa.
10. Qüestions generals del sistema de qualificació
Les qualificacions de les proves de la fase d’oposició que no es qualifiquen d’apte/a o de no
apte/a s’han d’expressar de forma numèrica.
La puntuació de les persones aspirants en cadascuna de les proves és la mitjana aritmètica de
les qualificacions atorgades per cadascuna de les persones membres assistents del tribunal
qualificador.
El resultat final de l'oposició és la suma de les puntuacions obtingudes en el conjunt de les proves
puntuables realitzades.
Un cop finalitzat el darrer exercici de la fase d'oposició s’ha de fer pública la llista comprensiva
de les persones aspirants que l'han superat i a les quals se les valorarà els mèrits que aportin en
la fase de concurs.
La puntuació obtinguda en la fase de concurs en cap cas no pot ser aplicada per superar la fase
d’oposició, la superació de la qual s’ha de realitzar de forma independent. Per tant, la qualificació
de la fase de concurs s’ha d’aplicar únicament a les persones aspirants que hagin superat la fase
d’oposició.
La valoració dels mèrits no pot significar, en relació amb les proves selectives, més de la tercera
part de la puntuació màxima assumible en el conjunt del concurs oposició.
La puntuació definitiva del concurs oposició és el resultat de sumar les puntuacions obtingudes
en les fases d’oposició i de concurs.
En cas d’empat, l’ordre s’ha d’establir atenent, en primer lloc, en favor de l’aspirant que hagi
obtingut major puntuació en la fase d’oposició i, de persistir l’empat, segons la puntuació de la
prova pràctica en primer lloc; i si es manté l’empat en la prova que tingui més pes dins del procés.
Per últim, s’ha d’acudir al sorteig públic, si escau.
11. Proves selectives i barem de mèrits
11.1. Fase d’oposició

Pàg. 9-23

El tribunal qualificador es reunirà per realitzar la valoració dels mèrits aportats per les persones
aspirants que hagin superat la fase d’oposició segons la tipologia i el barem establert en les
bases específiques i negociat i, si escau, acordat i aprovat per l’òrgan competent.
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9.2 Fase de concurs
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La sol·licitud de revisió no interromp el termini de presentació del corresponent recurs d’alçada.

La fase d’oposició es divideix en cinc exercicis. De l’1 al 4 amb caràcter eliminatori. El 5è amb
caràcter no eliminatori

2.El segon exercici consisteix en desenvolupar un tema de caràcter general i transversal
relacionat amb la part específica del temari annex 1.
3.El tercer exercici consisteix en la resolució d’un supòsit pràctic per escrit.
4.El quart exercici és el coneixement de llengües (català i castellà) per aquelles persones que no
puguin acreditar tenir els nivells de coneixements que es demana en aquestes bases.
Tots aquests exercicis tenen caràcter eliminatori, per la qual cosa en el moment en què no se
superi un exercici no es podrà continuar en el procés selectiu.
5.El cinquè exercici és una prova psicotècnica i entrevista. Aquest exercici no és eliminatori.
Primer exercici. Test de coneixements
Consisteix en respondre un test de coneixements de la primera part del temari annex
(matèries comunes) de 30 preguntes amb tres respostes alternatives
Es puntuarà de la manera següent:
1 punt per resposta correcta
-0,30 punts per resposta incorrecta
0 per sense resposta o resposta anul·lada
La puntuació màxima és de 10 punts i s’ha d’obtenir un mínim de 5 punts per superar la prova i
poder continuar en el procés selectiu. La puntuació s’obtindrà de forma proporcional.
La durada d’aquesta prova serà de 45 minuts.
Segon exercici. Tema de caràcter general i transversal
Consisteix en desenvolupar per escrit, un tema de caràcter general proposat pel tribunal que
inclourà el contingut d'almenys dos temes de la part específica del temari i que l’aspirant haurà
d’interrelacionar entre si.
En aquest exercici es valoren la formació general, la claredat i ordre d’idees, la facilitat
d’exposició escrita, l’aportació personal de l’aspirant i la seva capacitat de síntesi.
Aquesta prova tindrà una durada, com a màxim, de 2 hores.
La valoració d’aquest exercici és de 0 a 20 punts, i s’ha d’obtenir un mínim de 10 punts
per a superar-lo i poder continuar en el procés selectiu.
Tercer exercici. Resolució d’un supòsit pràctic
Consisteix en la realització per escrit d’un supòsit de caràcter pràctic proposat pel tribunal,
immediatament abans del començament de l’exercici, i relacionat amb les funcions, atribucions i
comeses pròpies de la plaça objecte de la convocatòria i d'acord
amb el temari annex, quedant a judici del tribunal el seu contingut, característiques i forma de
realització.
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1.El primer consisteix en un test de coneixements de la primera part del temari (matèries
comunes).

Durant el desenvolupament d’aquesta prova les persones aspirants poden, en tot moment, fer ús
de la normativa no comentada, sempre en suport paper, i també calculadora (no de mòbil) de
què vagin proveïts, llevat que, atesa la naturalesa de la prova, el tribunal acordi el contrari.

La durada mínima per a la realització de la prova és d’una hora i després el tribunal mantindrà
un diàleg de 20 minuts per la defensa del supòsit pràctic amb cada aspirant.
El tribunal té competència per determinar la durada màxima.
La valoració d’aquest exercici és de 0 a 20 punts, i s’ha d’obtenir un mínim de 10 punts
per a superar-lo i poder continuar en el procés selectiu.
Coneixement de llengües
Llengua catalana. Consisteix en una prova de coneixements de llengua catalana, que consta
de dues parts Primera part. S’hi avaluarà el domini de l’expressió escrita amb la redacció d’un
text, i els coneixements pràctics de llengua amb preguntes sobre aspectes lingüístics.
Segona part. S’hi avaluarà l’expressió oral amb la lectura en veu alta d’un text i una
conversa sobre temes generals d’actualitat.
La durada màxima d’aquesta prova serà determinada pel tribunal.
El resultat d’aquest exercici serà d’APTE/A o de NO APTE/A i caldrà obtenir la qualificació
d’APTE/A per a participar en el procés selectiu.
Llengua castellana. Només en el cas de persones aspirants que no tinguin la nacionalitat
espanyola i no siguin originàries de països en què el castellà sigui llengua oficial. Consisteix en
una prova de coneixements de llengua castellana, en què l’aspirant haurà de realitzar una
redacció de 200 paraules, com a mínim, i a mantenir una conversa.
La qualificació de la prova serà d’APTE/A o NO APTE/A i caldrà obtenir la qualificació
d’APTE/A per a participar en el procés selectiu.
Queden exemptes de la realització de la prova de llengües aquelles persones que acreditin
documentalment, com a màxim, fins al moment d’inici de les respectives proves, estar en
possessió dels certificats exigits per participar en aquesta convocatòria.
Psicotècnic i entrevista
Consisteix en la realització d'un test psicotècnic el qual inclou preguntes que avaluen les diferents
competències relacionades amb el lloc de treball (corporatives i funcionals).
En la mesura del possible el mateix dia i, una vegada corregit el test psicotècnic, es procedirà a
efectuar una entrevista per competències. Quan pel nombre d’aspirants no
sigui possible l’entrevista es portarà a terme el dia que determini el tribunal.
Aquesta prova es puntua de 0 a 10 punts i no té caràcter eliminatori.
11.2. Fase de concurs
Només aquelles persones aspirants que hagin superat la fase d’oposició, i quan aquesta hagi
finalitzat totalment, hauran de presentar la documentació acreditativa dels mèrits en la forma i
termini que s’estableixi en l’última publicació dels resultats de la fase d’oposició.

Butlletí Oficial de la Província de Tarragona | Data 09-02-2022 | CVE 2022-00840 | Pàg. 11-23 | https://dipta.cat/ebop/

En aquest exercici es valoren fonamentalment la capacitat de raciocini, la sistemàtica en el
plantejament i formulació de conclusions i el coneixement i adequada aplicació dels continguts
teòrics.

L’inici del termini per a la presentació dels mèrits es farà públic a la Seu electrònica i al
web de la corporació.

No es valoraran els mèrits obtinguts amb posterioritat a la data de finalització del termini de
presentació de sol·licituds.
La no acreditació dels mèrits comportarà la impossibilitat de computar-los en la fase de
concurs.
Els mèrits es qualifiquen segons l’escala graduada que figura com Annex II d’aquesta
convocatòria.
12. Relació de persones aprovades i borsa
Finalitzades les proves, s’ha de fer pública la llista de persones aprovades per ordre de puntuació.
El Tribunal no podrà proposar l’accés a la condició de personal funcionari un nombre superior
d’aprovats/des al de la plaça convocada
No obstant l’anterior, el Tribunal pot lliurar un relació complementària de persones aspirants que
segueixin a la proposada, per al seu possible nomenament com a personal funcionari de carrera
per al cas que es produeixi la renúncia o qualsevol altra circumstància que doni lloc a la no
incorporació de la persona aspirant proposada en primer lloc.
Aquesta relació d’aprovats es mantindrà a efectes de borsa de treball per a situacions de
necessitat de substitució per qualsevol dels permisos i/o llicències, situacions administratives o
qualsevol altra circumstància que donin lloc a reserva de lloc de treball, que pugui gaudir la
persona aspirant seleccionada.
En cas que cap de les persones aspirants superi el procés selectiu el tribunal qualificador ha de
declarar deserta la convocatòria.
13. Presentació de documentació
Dins del termini de vint dies des que es faci pública la relació de persones aprovades, aquella
persona aspirant proposada pel tribunal ha de presentar a l’Àrea Recursos Humans, la
documentació que a l’efecte se’ls requereixi.
14. Període de pràctiques i borsa
Es preveu un període de pràctiques de 6 mesos.
La persona aspirant que assoleixi el primer lloc del procés selectiu serà nomenat/ada personal
funcionari en pràctiques.
Aquest període es realitzarà sota la supervisió de la persona responsable de la gerència
comarcal, i té la consideració de fase final del procés selectiu.
Una vegada finalitzat el període de pràctiques, correspondrà a la persona responsable de la
gerència comarcal emetre un informe favorable o desfavorable degudament motivat i tenint en
compte l’àmbit funcional i competencial del lloc, que es posarà en coneixement del tribunal
qualificador que el valorarà i determinarà si és apte/a o no apte/a i efectuarà la proposta que
correspongui, ja que aquesta fase de pràctiques forma part del procés selectiu.
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El tribunal qualificador podrà, en tot moment, sol·licitar la presentació de la documentació original
acreditativa dels mèrits als efectes de comprovar-ne la seva veracitat.

Un cop transcorregut el període de pràctiques, la persona aspirant que el superi satisfactòriament
ha de ser nomenada personal funcionari de carrera per la presidència de la corporació.

Si no assoleix el nivell suficient d'integració i eficiència al lloc de treball objecte de la convocatòria
ha de ser declarat no apte per resolució motivada de la Presidència de la corporació, amb tràmit
d'audiència previ i, en conseqüència, perdrà tots els drets al seu nomenament com a personal
funcionari de carrera.
Si es produeix aquesta circumstància, la Presidència nomenarà personal funcionari en pràctiques
a la persona aspirant que estigui situada en primer lloc darrera de l’aspirant ja proposada i es
realitzarà el mateix procés de realització de pràctiques.
15. Publicitat i presa de possessió
Els nomenaments s’han de publicar en el Butlletí Oficial de la Província.
Un cop publicat el nomenament com personal funcionari de carrera es disposa d’un termini d’un
mes per al jurament o la promesa i la presa de possessió, que s’han d’efectuar davant de la
secretaria de la corporació.
La manca de presa de possessió, llevat dels casos de força major, que seran degudament
comprovats i considerats per l’Administració, comporta la pèrdua de tots els drets. El contingut
del jurament o de la promesa ha de ser, com a mínim, el que determina el Decret 359/1986, de
4 de desembre, referit a les obligacions del corresponent cos, escala o subescala
Annex 1. Temari
Primera part. Matèries comunes
1.

La Constitució espanyola de 1978. Estructura. Principis generals.

2.

Drets i deures fonamentals dels espanyols i les seves garanties.

3.

L'organització de l'Estat: La Corona, les Corts Generals i el Govern.

4.

Les Comunitats autònomes: règim de competències. Els estatuts d’autonomia: naturalesa
jurídica i contingut.

5.

L’Estatut d’Autonomia de Catalunya: estructura,
Competències de la Generalitat de Catalunya.

6.

L’acte administratiu: concepte i classes. La motivació dels actes administratius. L’eficàcia de
l’acte administratiu. L’executivitat. La notificació i la publicació. La invalidesa dels actes
administratius: actes nuls i anul·lables. La conversió. La conservació. La convalidació.

7.

Les fases del procediment administratiu comú. L’obligació de resoldre de l’Administració: El
silenci administratiu.

contingut

i

principis

generals.
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Si l’aspirant que supera el procés selectiu és personal que presta serveis al Consell Comarcal
del Baix Ebre ocupant una plaça/lloc de treball relacionat amb les funcions de la plaça/lloc de
treball a cobrir i, amb una antiguitat mínima de sis mesos, es considerarà que ja ha superat
aquest període de pràctiques.

Els recursos administratius: concepte i principis generals. Classes. El recurs d’alçada. El
recurs de reposició. El recurs extraordinari de revisió.

9.

El règim local espanyol: principis constitucionals. El Municipi: l’organització municipal i
competències.

10. La comarca. Organització, competències i àrees d’actuació. El Consell Comarcal del Baix
Ebre. Competències i àrees d’actuació.
11. La comarca del Baix Ebre. Municipis. Demografia. Territori.
12. La comarca del Baix Ebre. Actius turístics.
13. Normativa reguladora de les hisendes locals: principis generals. Els ingressos tributaris
locals: les taxes, les contribucions especials i els impostos. Les ordenances fiscals.
14. El pressupost local: contingut i principis pressupostaris. Estructura del pressupost. El
procediment d’elaboració i aprovació. L’execució i liquidació del pressupost.
15. La contractació al sector públic. Classes de contractes del sector públic: breu definició de
cadascun d’ells. La selecció del contractista. L’adjudicació dels contractes: procediments
d’adjudicació.
16. L’expropiació forçosa: el procediment general d’expropiació forçosa.
17. El personal al servei de les entitats locals: classes i règim jurídic. Drets i deures. Breu
referència als instruments de planificació: plantilla, relació de llocs de treball, oferta pública
d’ocupació i plans d’ordenació de recursos humans. Els sistemes de selecció i provisió.
18. Les situacions administratives del personal al servei d’una administració pública. El règim
d’incompatibilitats. El règim disciplinari.
Segona part. Matèries específiques
1.

Principis generals de l’actuació urbanística.

2.

La planificació territorial. Els instruments d’ordenació territorial.

3.

El règim urbanístic del sòl. Classificació i qualificació del sòl. Règim urbanístic del subsol.

4.

Règim urbanístic del sòl urbà i urbanitzable. Drets i deures de les persones propietàries.

5.

Règim d’ús del sòl no urbanitzable. Règim d’ús provisional del sòl.

6.

Els sistemes urbanístics.

7.

L’aprofitament urbanístic. Regles de ponderació. Condicions de la cessió, regles
d’emplaçament i destinació. El certificat d’aprofitament.

8.

Instruments de planejament urbanístic general. Classes, determinacions i documentació.

9.

Instruments de planejament urbanístic derivat. Classes, determinacions i documentació. Els
projectes d’urbanització.

10. Formulació i tramitació de les figures del planejament urbanístic.
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8.

11. Efectes de l’aprovació de les figures del planejament urbanístic.
12. L’avaluació ambiental dels instruments de planejament urbanístic.

14. Sistema d’actuació urbanística per reparcel·lació: objecte, participació de les persones
propietàries i adjudicació de finques.
15. El projecte de reparcel·lació: contingut, eficàcia i efectes. Certificació dels projectes de
reparcel·lació. Altres supòsits de reparcel·lació. Lliurament de les obres d’urbanització.
16. Modalitats del sistema d’actuació per reparcel·lació. Entitats urbanístiques col·laboradores.
17. Sistema d’actuació urbanística per expropiació. L’ocupació directa.
18. Els convenis urbanístics.
19. Instruments de la política de sòl i d’habitatge: patrimonis públics de sòl i d’habitatge.
20. La intervenció en l’edificació i l’ús del sòl i del subsol: actes subjectes als diferents règims
d’intervenció.
21. Llicències urbanístiques: règim jurídic i caducitat. Llicències per a l’execució d’obres:
projecte tècnic d’obres.
22. Divisió de terrenys: règim de divisió i parcel·lacions urbanístiques.
23. Comunicació prèvia d’obres: règim jurídic. La primera utilització i ocupació dels edificis i les
construccions.
24. Llicències urbanístiques en sòl no urbanitzable i sòl urbanitzable no delimitat. Llicències
urbanístiques d’usos i obres provisionals.
25. La revisió de títols habilitants nuls i anul·lables.
26. Ordres d’execució i supòsits de ruïna. Deure legal d’ús, conservació i rehabilitació.
27. Intervenció per restablir la legalitat urbanística: La inspecció urbanística.
28. Protecció de la legalitat urbanística: competències i règim aplicable.
29. La restauració de la realitat física vulnerada i l’ordre jurídic vulnerat.
30. Disciplina urbanística. El règim sancionador.
31. Les condicions mínimes d'habitabilitat dels habitatges i la cèdula d'habitabilitat
32. L’expropiació forçosa: requisits previs, la necessitat d’ocupació i la determinació del preu
just. L’expropiació per raons urbanístiques.
33. Règim de valoracions del sòl i dels immobles.
34. La inscripció en el Registre de la Propietat dels actes de naturalesa urbanística
35. Obres locals: objecte, classes i règim. Obres locals ordinàries: classificació.
36. El projecte d’obres locals I: Avantprojecte i estudis previs. Contingut i documentació.
37. El projecte d’obres locals II: supervisió, aprovació, modificació i revisió.
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13. La gestió urbanística. Gestió urbanística integrada i aïllada. Tramitació dels instruments de
gestió urbanística. Els polígons d’actuació urbanística.

38. El projecte d’obres locals III: execució. El replanteig.
39. El visat col·legial.
40. Els contractes del sector públic: delimitació dels tipus contractuals.

42. Solvència tècnica en la contractació del sector públic. Mitjans d’acreditació. L’adscripció de
mitjans personals i/o materials.
43. Règim econòmic dels contractes del sector públic: el pressupost base de licitació, el valor
estimat i el preu del contracte. Les ofertes anormalment baixes.
44. L’execució dels contractes: obligacions en matèria mediambiental, social o laboral. Les
condicions especials d’execució dels contractes.
45. El contracte d’obres: execució, modificació, compliment i resolució.
46. La Llei 38/1999, d’ordenació de l’edificació.
47. El Codi Tècnic de l’Edificació. Règim d’aplicació. Disposicions generals. Condicions
tècniques i administratives.
48. El Codi Tècnic de l’edificació. Exigències bàsiques de seguretat estructural. CTE DB SE.
49. El Codi Tècnic de l’edificació. Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi. CTE DB
SI.
50. El Codi Tècnic de l’edificació. Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat.
CTE DB SUA.
51. El Codi Tècnic de l’edificació. Exigències bàsiques de salubritat. CTE DB HS.
52. El Codi Tècnic de l’edificació. Exigències bàsiques de protecció enfront al soroll. CTE DB
HR.
53. El Codi Tècnic de l’edificació. Exigències bàsiques d’estalvi energètic. CTE DB HE.
54. Accessibilitat en espais urbans, en els edificis d’ús públic i en els edificis d’ús privat.
Supressió de barreres arquitectòniques. Decret 135/1995 -Codi d’accessibilitat de
Catalunya-. L’Ordre VIV/561/2010, d'1 de febrer, per la qual es desenvolupa el document
tècnic de condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per l’accés i utilització dels
espais públics autoritzats.
55. Accions en l’edificació. Classificació de les accions. Accions gravitatòries i sobrecàrregues
d’us. Accions del vent. Pressions al terreny de cimentació.
56. Prevenció i protecció de riscos en la construcció: demolicions i enderrocs. Operacions
prèvies: tipus, riscos i mesures preventives. Buidatge, rases, pous i fonamentacions.
Descripció de les operacions, els riscos i les mesures preventives. Estructures: tipus, riscos
i mesures preventives.
57. El control de qualitat de l’edificació. Documentació de projecte, d’execució i d’obra acabada.
Segells i marques de qualitat. Productes amb certificats de conformitat a normes. Productes
amb distintius de qualitat.
58. La Llei de prevenció i control ambiental de les activitats I: els règims d’intervenció
administrativa
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41. La memòria justificativa del contracte. Necessitat i idoneïtat del contracte.

60. La simplificació de l’activitat administrativa i l’impuls de l’activitat econòmica. La intervenció
administrativa en l’activitat econòmica. La verificació del compliment de requisits legals i el
procediment administratiu d’esmena de defectes o mancances de requisits legals. Les
activitats econòmiques innòcues i de baix risc. Els plans de verificació de les activitats
econòmiques.
61. La regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives I: objecte,
finalitats, principis generals i àmbit d’aplicació. Les Administracions competents en matèria
d’espectacles públics i activitats recreatives. L’organització administrativa. Requisits i
obligacions que han de complir els establiments, els espectacles i les activitats recreatives.
62. La regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives II: Els règims
d’intervenció administrativa. La transmissió i la modificació. El control i la inspecció. El règim
sancionador.
63. Els Plans d’Autoprotecció.
64. La Llei de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats,
infraestructures i edificis I: responsabilitat i competències i els règims d’intervenció
administrativa. La intervenció administrativa prèvia, l’acte de comprovació, la inspecció i el
règim sancionador.
65. Els residus: tipologia, tractament i gestió. Normativa d’aplicació. Sòls contaminats.
Instruments normatius. Activitats potencialment contaminants del sòl.
66. La tramitació d’activitats classificades: explotacions ramaderes, establiments comercials i
establiments turístics (habitatges d’ús turístic, apartaments turístics, establiments de turisme
rural, hotels i càmpings).
67. La contaminació lumínica. Ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del
medi nocturn: Normativa. Zonificació. Règims d’intervenció.
68. La contaminació acústica: Normativa. Competències. Emissió i immissió a l’ambient exterior
o interior. Els mapes de capacitat acústica. Estudi d’impacte acústic.
69.

Legislació ambiental en zones d’especial protecció: Espais naturals de protecció especial
(ENPE). El Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN). La Xarxa Natura 2000. Les zones
humides.

70. La protecció de dades de caràcter personal: normativa aplicable. Principis de la protecció
de dades. La garantia dels drets digitals.
71. La transparència de l’activitat pública: normativa aplicable; obligacions de transparència;
informació subjecta al règim de transparència. Dret d’accés a la informació pública.
72. La igualtat efectiva de dones i homes: funcions dels ens locals en polítiques d’igualtat de
gènere, els plans d’igualtat i les polítiques d’igualtat de dones i homes en la funció pública
Annex 2. Barem de mèrits
1. Experiència (màxim 9 punts):
ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
Per any complet o fracció mensual que proporcionalment li
correspongui en llocs relacionats amb el que es convoca

0,40 punts
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59. La Llei de prevenció i control ambiental de les activitats II: la modificació d’activitats. Els
sistemes de control, inspecció, sanció i execució forçosa de les activitats

0,20 punts
0,10 punts

Administració pública:
Cal aportar certificat de serveis prestats de l’administració corresponent.
Empresa privada o exercici lliure de la professió:
Cal aportar certificat de vida laboral estès per la Tresoreria General de la Seguretat Social i
contracte o nòmina, on han de quedar clares les funcions i la categoria professional. Si no hi
consten aquestes dades, s’haurà de presentar qualsevol altre document que les acrediti.
En el cas dels treballs realitzats com a professional autònom, només es tindran en compte aquells
que tinguin relació directa amb les funcions del lloc de treball a proveir i
l’aspirant haurà de presentar l’informe de vida laboral o l’alta a la Mutualitat corresponent i una
declaració responsable dels treballs realitzats acompanyats de la documentació acreditativa
d’aquests.
No es computen els serveis prestats simultàniament amb d'altres igualment al·legats.
Així, en el cas de serveis prestats a l’administració i en empresa privada o exercici lliure que es
desenvolupi en el mateix període, es computaran únicament els serveis prestats a l’administració
2. Formació i perfeccionament (màxim 7 punts):
Formació rebuda
Es tindran en compte els cursos, jornades i seminaris de formació, d’especialització o de
perfeccionament dels darrers 15 anys directament relacionats amb el lloc de treball o de caràcter
transversal, llevat dels postgraus i màsters relacionats amb el lloc de treball que no tenen data
de caducitat.
L’activitat formativa s'ha d'acreditar mitjançant els corresponents títols on ha de constar el centre
emissor, la durada en hores o crèdits, l’assistència i, en el seu cas, aprofitament.
Barem:
Sense nombre d’hores i fins a 9 hores

0,05 punts

De 10 a 19 hores

0,15 punts

De 20 a 39 hores

0,25 punts

De 40 a 80 hores

0,35 punts

De 81 hores en endavant

0,45 punts

Postgraus

0,75 punts

Màsters

1,50 punts

És criteri del tribunal de selecció determinar la formació rebuda que es valorarà en el cas que
sigui repetitiva.
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Per any complet o fracció mensual que proporcionalment li
correspongui en llocs no relacionats amb el que es convoca
EMPRESA PRIVADA O EXERCICI LLIURE DE LA PROFESSIÓ
Per any complet o fracció mensual que proporcionalment li
correspongui en llocs relacionats amb el que es convoca

Les activitats formatives impartides per la persona aspirant en universitats, organismes públics o
altres centres de caràcter privat, sempre que no sigui valorada en l’apartat d’antiguitat, es
valorarà en funció del nombre d’hores, i de la relació amb les funcions pròpies del lloc de treball
que es convoca, o amb les habilitats que aquest lloc requereix. S’han d’acreditar mitjançant
certificats o qualsevol altre document que els acrediti.
Barem:
Fins a deu hores

0,10 punts

A partir d’11 hores i fins a 20

0,20 punts

A partir de 21 hores

0,35 punts

Sessions en Màsters i Postgraus
Fins a 4 hores

0,20 punts

De 5 a 8 hores

0,35 punts

A partir de 9 hores

0,50 punts

La documentació acreditativa dels cursos de formació rebuts o impartits si es presenten en un
idioma diferent del català o del castellà s’hauran de presentar degudament traduïts al català o
castellà.
3. Titulacions acadèmiques (màxim 2 punt):
Les titulacions acadèmiques oficials, quan siguin rellevants per als llocs de treball a proveir, es
valoren en funció dels coneixements requerits, competència i especialització d’aquests llocs.
No es valoren com a mèrits les titulacions acadèmiques de nivell inferior que siguin necessàries
per assolir-ne altres de nivell superior que es puguin al·legar com a requisit o com a mèrit.
A efectes d’equivalència de titulació, només s’admeten les reconegudes pel Ministeri
d’Educació amb caràcter general i vàlides a tots els efectes
Llicenciatura o grau directament relacionat
amb el lloc
de treball
Llicenciatura o grau no relacionat
directament amb el
lloc de treball
Diplomatura directament relacionada amb el
lloc de
treball
Diplomatura no relacionada amb el lloc de
treball

2 punts
0,50 punts
0,50 punts
0,25 punts

4. Coneixements de la llengua catalana (màxim 1 punt):
Es valoren els certificats de llengua catalana d’acord amb el Decret 3/2014, de 7 de
gener, de modificació del Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació
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Formació impartida

Certificat de nivell superior de català (nivell
C2)
Certificat de llenguatge administratiu

1 punt

Certificat de llenguatge jurídic

0,25 punts

0,25 punts

5. Acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (màxim
1 punt) mitjançant ACTIC:
Certificació acreditativa de la competència digital
Nivell 3 -avançat-

1 punt

Nivell 2 -mitjà-

0,50 punts

Nivell 1 -bàsic-

0,25 punts

Annex 3. CONTINGUT DE LLOC . FITXA DESCRIPCIVA DE LA RLT
Assessorar i donar suport tècnic, informar i representar en matèria de la seva especialitat,
tant a nivell intern dins de la pròpia Corporació, com a nivell extern respecte a entitats
locals, empreses, altres institucions i organismes, així com els usuaris en general quan la
dificultat tècnica ho requereixi:
.Assessora i dona suport tècnic tant a nivell intern (la Corporació en general) com a nivell extern
(institucions i usuaris en general) proporcionant informació sobre la matèria de la seva
especialitat.
.Atén les entrevistes concertades a l’agenda tècnica, per resoldre consultes i queixes dels
ciutadans que ho requereixin.
.Assessora aspectes tècnics de les accions d'inspecció que realitzen els inspector d’obres.
.Participa en meses de contractació i en tribunals qualificadors que li siguin designats.
.Informa sobre els projectes, programes, processos i el desenvolupament de les actuacions en
l'àmbit urbanístic que es donin al municipi, tant per promoció pública com privada, per possibilitar
l'avaluació dels impactes i els resultats.
.Gestiona i coordina els contactes i relacions amb altres unitats organitzatives de la Corporació,
altres Administracions així com amb entitats i associacions relacionades amb el seu àmbit
competencial, duent a terme totes aquelles tasques que d’aquesta activitat es derivin.
.Assisteix i participa en els actes públics, comissions, reunions o grups de treball als quals sigui
designat/ada assumint la representació de la Corporació en la seva matèria competencial o
qualsevol altre rol que li sigui requerit.
Fixa criteris de treball comuns i coordina les qüestions de caràcter transversal que afecten a tota
l’organització.
Elaborar estudis, informes tècnics i plecs de condicions de diversa índole per donar
resposta a les necessitats que es presentin:
.Prepara informes tècnics sobre el funcionament i les actuacions realitzades i elabora les
propostes per millorar la gestió.
.Elabora els informes tècnics necessaris per a la concessió de llicències d’obres i informa
d’aquells aspectes específics que es requereixin per la concessió d’altres que ho requereixin.
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de coneixements de català i l’ORDRE VCP/491/2009, de 12 de novembre, pel qual es
refonen i actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de
coneixements de català de la Direcció General de Política Lingüística, modificada per
l’Ordre VCP/233/2010, de 12 d’abril.

.Supervisa i signa els informes elaborats pels arquitectes tècnics per a la concessió de llicències
d’obres i per l’inspector d’obres i medi ambient referents a inspeccions d’obres executades.
.Assessora i redacta plecs de condicions per contractes d’obres i assistències tècniques, aixícom
altres tràmits oportuns en les tasques de contractació i justificació de subvencions.
.Controla la informació sobre les bases de concursos i adjudicació dels mateixos per la
construcció d'obres municipals
Elaborar i valorar la planificació urbanística ordenant el territori, segons els criteris
establerts, i elaborant aquells projectes d'urbanització i/o remodelació de l'espai urbà, que
s'hagin acordat per la Corporació:
.Elabora i desenvolupa el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM).
.Classifica i qualifica el sòl urbà, urbanitzable i no urbanitzable i defineix i proposa el model
d’implantació urbana i les determinacions per al desenvolupament urbanístic sostenible per a
cada tipus de sòl.
.Planifica la regulació dels paràmetres i dels criteris d’harmonització formal i compositiva deles
edificacions.
.Elabora i dissenya els plans de millora urbana que tinguin per objectiu la remodelació urbana, la
transformació d’usos o la re-urbanització poden determinar operacions urbanístiques que
comportin la reconversió del model urbanístic de l’àmbit de què es tracti (estructura, edificació,
infraestructures d’urbanització o noves infraestructures...) per raons d’obsolescència o
d’insuficiència manifesta de les existents o per les exigències del desenvolupament econòmic i
social.
.Elabora i proposa ordenances d’urbanització i d’edificació per a regular aspectes que no són
objecte de les normes dels plans d’ordenació urbanística municipal, sense contradir-ne ni alterarne les determinacions.
.Planifica la determinació dels valors arquitectònics, paisatgístics i mediambientals protegits.
.Valora els indicadors de creixement, població, recursos i desenvolupament econòmic i socialdel
sistema urbà d’incidència en el planejament urbanístic i l’assignació d’usos detallats pera cada
zona.
.Realitza les modificacions necessàries dels plans urbanístics per adaptar-los a la legalitat i a la
planificació establerta pel Consistori.
.Analitza i avalua els resultats i impactes sobre el territori i el medi ambient municipal, obtinguts
per les actuacions municipals i/o privades
Desenvolupar i gestionar aquells projectes urbanístics, d'obres o d'altre ordre que se li
hagin assignat, sota els criteris i pautes establerts per a la seva execució:
.Gestiona i desenvolupa els plans d’ordenació urbanística i els projectes tècnics (reforma,
habilitació, rehabilitació de locals públics, comparació d'ofertes, valoració prèvia, programació,
etc.).
.Realitza les tasques vinculades als treballs d'enderrocament d'edificacions: redacció del
projecte, estudi de seguretat i direcció facultativa.
.Desenvolupa projectes de reparcel·lació per distribuir els beneficis i les càrregues de l’ordenació
urbanística, regular la configuració de les finques i situar l’aprofitament en zones aptes per a
l’edificació d’acord amb el planejament.
.Sol·licita, prepara i fa el seguiment de tot tipus de documentació per gestionar i tramitar als
serveis de les companyies d'aigua, llum, gas, telèfon, etc..
.Subscriu i prepara actes en general (replanteig i inici d'obres, visites, informes, final d'obres,etc.).
.Dirigeix i fa el seguiment de les obres i projectes assignats, aliens i/o de realització pròpia
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.Elabora projectes tècnics de memòria, documentació gràfica, plec de condicions, pressupost,
estudi de seguretat i salut, etc.
Elabora gràfics, estadístiques i indicadors que permetin el seguiment de les activitats pròpiesde la
seva especialitat, i supervisa la confecció dels plànols urbanístics

Desenvolupar i gestionar les tasques derivades de les competències cedides al Consell
Comarcal que requereixen els serveis d’un arquitecte.
Tasques derivades del Serveis de Joventut: la gestió del servei de joventut inclou inspeccions a
les instal·lacions, informar respecte noves instal·lacions o modificacions de les existents i atendre
consultes
.Tasques derivades del Servei d’Habitatge:
.La gestió dels expedients de Cèdules de 2a ocupació inclou la realització d’inspeccions,
informes i propostes de resolució en relació amb els expedients.
.La gestió dels expedients d’ajuts a la rehabilitació inclou la inspecció inicial, informes, la
inspecció final i emetre les propostes de resolució en relació amb els expedients.
Prestar els serveis d’arquitecte municipal als municipis de la Comarca que ho sol·licitin.
.Els tipus de serveis a prestar es realitzen d’acord amb el que s’estableix per conveni i són
tasques de la mateixa tipologia que les que s’especifiquen en els punts anteriors.

Se sotmet a informació publica la convocatòria i el text íntegre de les bases en la seu
electrònica del Consell Comarcal del Baix Ebre, en el BOP i en el Portal de transparència
i publicar un extracte de l’anunci de la convocatòria en el DOGC i en el BOE.
Contra l’adopció d’aquest acord es pot interposar recurs contenciós administratiu, en el
termini màxim de 2 mesos des de l’endemà de la publicació, davant del Jutjat Contenciós
Administratiu de Tarragona. De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en
el termini màxim d’1 mes des de l’endemà de la publicació, davant de la presidència del
Consell Comarcal del Baix Ebre
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Supervisar i gestionar la disciplina urbanística al territori tant per promoció pública com
privada (plans urbanístics, obres, rehabilitació, activitats que afectin el medi ambient,
etc.):
.Supervisa els expedients de disciplina urbanística per a que es facin efectives les resolucions
pertinents, realitzant les inspeccions d’aquesta disciplina urbanística quan sigui necessari.
.Efectua treballs de diagnosi prèvia a l'execució de les obres de reforç i consolidació, així com
les reparacions, amb la redacció del projecte i direcció d'obres.
.Realitza les tres inspeccions preceptives com l’obertura i final d’obra per comprovar-ne el
compliment de les condicions per a l’obtenció i, en el cas del final d’obra, de la llicència
d’ocupació.
.Realitza les inspeccions ordinàries de llicències d’obres atorgades i d’altres en relació a
denúncies presentades en motiu de situacions de possible perillositat realitzant totes les
comprovacions necessàries i els conseqüents informes associats.
.Inspecciona patologies d’edificis privats i també de problemes en l’espai públic, tot consensuant
amb els/les superiors tècnics/ques les mesures cautelars o ordres d’execució que se’n puguin
derivar.
.Inspecciona fets per denúncies veïnals o per accions de disciplina urbanística que deriven en
ordres d’execució i/o execucions subsidiàries d’enderroc, intervenint en recursos administratius
o accions judicials.
.Realitza valoracions de bens immobles i finques municipals.
.Inspecciona les sol·licituds de certificat d’antiguitat urbanística.
.Informa del compliment dels paràmetres urbanístics a sol·licituds de llicències d’obres majors
juntament amb l’ arquitecte i sota els seus criteris i control.
Inspecciona el compliment dels paràmetres urbanístics a sol·licituds de llicències d’obres majors

La qual cosa es fa pública per a coneixement general.

Fecha:
2022.02.04
10:40:30
+01'00'
La Secretària accidental,
Rosa Maria Solé Arrufat
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Tortosa, 4 de febrer de 2022

