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BASES REGULADORES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATÒRIA PER A LA 
CONTRACTACIÓ TEMPORAL DE CONTROLADORS/ES DE LA ZONA 
D’APARCAMENT REGULAT I LA CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL, PER 
L’EMPRESA INICIATIVES DE DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL LES TÀPIES, 
SA (IDETSA). 

 

1.- Objecte de la convocatòria 

 

L’objecte d’aquesta convocatòria és la selecció, mitjançant el procediment de concurs 
oposició, per a la contractació de 4 controladors /es per a la zona d’aparcament regulat 
i la creació d’una borsa de treball, per l’empresa Iniciatives de Desenvolupament 
Empresarial Les Tàpies, SA (IDETSA) 

 

La vigència de la Borsa de treball serà per un termini de 2 anys o fins a la constitució 
d’una nova borsa de treball. 

 

Les Funcions Bàsiques del lloc a cobrir són les següents tenint present que aquestes 
s'entendran descrites amb caràcter enunciatiu i no limitador, i son: 

 

- Efectuar rondes de vigilància i control del temps d’aparcament, efectuant preavisos 
de denúncia  en cas d’incompliment de l’ordenança municipal d’aparcament. 

- Efectuar tasques d’atenció a l’usuari del servei per resoldre qualsevol incidència o 
informar  d’aspectes relacionats amb el servei d’aparcament regulat. 

- Comunicar al seu Responsable les incidències diàries del servei mitjançant els 
protocols establerts. 

 

Les característiques del lloc de treball seran: 

- Règim jurídic: personal laboral temporal 

- Horari: de dilluns a diumenge amb els descansos que estableix la llei. 

 

 

2.- Requisits de les persones aspirants. 

 

Per prendre part en aquesta  convocatòria,  les  persones aspirants  han de complir els 
requisits  següents: 

 

2.1 Ser ciutadà/na espanyol/a o de qualsevol dels estats membres de la Unió Europea 
o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió 
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Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors. 
També podran ser admesos/ses el cònjuge, qualsevol que sigui la seva nacionalitat, 
tant dels ciutadans espanyols com dels nacionals dels altres estats membres de la 
Unió Europea, sempre que els cònjuges no estiguin separats de dret, així com els seus 
descendents i els del seu cònjuge, sempre que no estiguin separats de dret, siguin 
menors de vint-i-un anys o majors d'aquesta edat dependents. També es podran 
presentar els estrangers majors d’edat no comunitaris amb residència legal, i amb el 
corresponent permís de residència i treball a Espanya en vigor, d’acord amb els 
terminis i requisits establerts per la Llei Orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i 
llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social. 

 

2.2 Tenir  complerts   18  anys  i  no  excedir   de  l'edat   màxima   de  jubilació 
forçosa, en la  data que finalitzi  el  termini  de presentació  de sol·licituds. 

 

2.3 No estar inhabilitat/da per sentència ferma per a l’exercici de les funcions públiques 
ni haver estat separat/ada, per resolució disciplinària ferma, del servei de cap 
administració pública. 

 

2.4 No patir cap malaltia o situació física que impedeixi el normal desenvolupament i 
exercici de les funcions corresponents. 

 

2.5 Acreditació d’un coneixement adequat de la llengua catalana i castellana. Pel que 
fa a la llengua catalana, les persones aspirants hauran d’acreditar un nivell de 
coneixement de nivell A2 que expedeix la Direcció General de Política Lingüística o 
alguna de les titulacions equivalents d’acord amb el Decret 152/2001, de 29 de maig, 
sobre avaluació i certificació de coneixements de català i les seves posteriors 
modificacions i l’Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, pel la qual es refonen  i 
actualitzen els  títols, diplomes  i certificats  equivalents als  certificats  de 
coneixements de català de la Direcció de Política lingüística, modificada per l’Ordre 
VCP/233/2010, de 10 d’abril. 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. 

 

Els  aspirants  que  no  acreditin  documentalment  els  coneixements  de  llengua 
catalana  de nivell A2 hauran de realitzar una prova específica que serà qualificada 
d’apte o no apte. L’exercici tindrà  caràcter obligatori  i eliminatori. L’acreditació del 
nivell de llengua catalana es podrà efectuar fins la realització de les proves. 

 

2.6 Les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola, hauran d’acreditar 
el coneixement adequat del castellà, documentalment en una de les tres opcions 
següents: 

 

1.- Haver cursat la primària,  la  secundària  i el  batxillerat,  si s'escau, a 
Espanya. 
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2.- Diploma d'espanyol  que estableix  el  Reial decret 1137/2002, de 31 
d'octubre, o  equivalent,  o  certificació  acadèmica que  acrediti   haver superat  
totes  les   proves  dirigides   a l'obtenció d'aquest.  

3.- Certificat d'aptitud en espanyol per estrangers, expedit per les escoles 
oficials d'idiomes. En cas contrari, aquest coneixement s'acreditarà  mitjançant  
la  superació  de la  corresponent prova en la fase d'oposició. 

Aquesta prova es qualificarà com a apte o no apte. 

 

2.7 Estar  en  possessió del  títol  d’Educació  General  Bàsica  (EGB) o  d’Educació 

Secundària  Obligatòria (ESO) o equivalents. 

 

2.8 No trobar-se sotmès/essa en cap de les causes d’incapacitat o incompatibilitat 
previstes a la legislació vigent. 

 

3.- Sol·licituds. 

 

Les sol·licituds per prendre part en el procés selectiu, per la presentació de les quals 
no s’haurà  de pagar  cap taxa,  es podran presentar per les següents vies: 

 

- Presentació electrònica de la sol·licitud: La sol·licitud es realitzarà 
preferentment per la Seu electrònica (https://idetsa.eadministracio.cat/). Caldrà 
fer-ho amb un certificat digital. 

- Presentació presencial de la sol·licitud: Les  persones aspirants  que desitgin  
prendre part en les  proves selectives també podran formalitzar la sol·licitud a 
les oficines d’IDETSA, ubicades a la Via Augusta núm. 2 de l’Hospitalet de 
l’Infant, fent servir el model publicat a la Seu electrònica d’IDETSA 
(https://idetsa.eadministracio.cat/), i manifestant que es compleixen tots els 
requisits establerts en les bases de la convocatòria. 

 

Les sol·licituds s’hauran de presentar en el termini  de 10 dies  hàbils,  comptats  des  
de  l’endemà  al  de  la  publicació   de  les  bases   i  la convocatòria al la web 
d’IDETSA (http://idetsa.cat) i a la Seu electrònica (https://idetsa.eadministracio.cat/). 
Les bases i la convocatòria restaran exposades, com a mínim, fins el final del termini 
de la presentació de les sol·licituds. 

 

Les sol·licituds hauran d’anar acompanyades de la següent documentació: 

 

a) Currículum vitae de l’aspirant actualitzat amb la informació mínima següent: dades 
personals i de contacte (adreça completa, telèfon, correu electrònic) . 

b) Còpia simple dels títol acreditatius de la formació. 

c) Còpia simple dels justificants  acreditatius dels mèrits  que s’al·leguin per a la seva 

https://idetsa.eadministracio.cat/
https://idetsa.eadministracio.cat/
http://idetsa.cat/
https://idetsa.eadministracio.cat/
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valoració en la fase de concurs. 

d) Còpia simple, si s’escau, del certificat acreditatiu del nivell de coneixement de 
llengua catalana exigit a les bases. 

 

A partir de la convocatòria  i publicació de les presents bases, tots els anuncis 
successius s’esposaran al web de la societat http://idetsa.cat. 

 

Amb la formalització i presentació de la sol·licitud, l’aspirant autoritza el tractament de 
les dades personals que són necessàries per prendre part en la convocatòria i per la 
resta de tramitació del procés selectiu, d’acord amb la legislació vigent. A més, accepta 
la cessió a tercers que puguin participar al procés selectiu com a col·laboradors o 
assessors externs del Tribunal qualificador sempre i quan siguin necessari per  la 
realització de proves selectives, i limitat a aquelles dades que siguin estrictament 
necessàries pel correcte i adequat desenvolupament de les proves. 

 

 

4.- Llistat d’admesos i exclosos. 

 

Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, en el termini màxim de cinc 
dies naturals es farà pública la llista provisional de persones admeses i excloses, que 
serà exposada al web de la societat http://idetsa.cat. Aquesta publicació substitueix la 
notificació individual als aspirants. 

Les persones aspirants disposaran d'un termini de cinc dies naturals a partir de 
l’endemà de la publicació de la llista provisional de persones admeses per la 
presentació d’al·legacions.  

Les al·legacions presentades seran resoltes en el termini màxim de 5 dies naturals 
següents a la finalització del termini per a la seva presentació. Transcorregut aquest 
termini sense que s'hagi dictat resolució, les al·legacions s'entenen desestimades. Si 
no es presenten al·legacions o es desestimen per silenci administratiu la llista de 
persones admeses i excloses es considerarà ferma. Si s’accepta alguna al·legació, 
s’aprovarà la llista definitiva de persones admeses i excloses amb les esmenes 
corresponents. Aquesta resolució serà publicada a la pàgina web de la societat 
http://idetsa.cat. 

 

5.- Tribunal qualificador. 

 

El  tribunal  qualificador  que es constituirà  per valorar  el  procés selectiu, estarà 
integrat  per: 

 

- President: Gerent d’IDETSA 

- Vocal 1: Tècnica d’orientació laboral 

- Vocal 2: Tècnica de Desenvolupament Empresarial 

http://idetsa.cat/
http://idetsa.cat/
http://idetsa.cat/
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- Vocal 3: Treballadora de la societat, que actuarà com a secretaria 

 

El Tribunal actuarà amb plena autonomia funcional, garantint la legalitat del procés i 
l’objectivitat de la decisió selectiva. Resoldrà els dubtes que puguin sorgir en aplicació 
d’aquestes bases i prendrà els acords necessaris pel manteniment del bon ordre en el 
desenvolupament del procés selectiu, establint els criteris que s’hagin de seguir en tot 
allò no previst a les bases. 

Les persones membres del Tribunal han d’observar la confidencialitat en tot el que faci 
referència als temes tractats a les reunions, sense que puguin utilitzar fora d’aquest 
àmbit la informació que posseeixen en funció de la seva condició. La mateixa reserva 
s’estén als/les assessors/es i al personal auxiliar de l’òrgan de selecció 

 

 

6.- Procés selectiu. 

 

El procés selectiu és el de concurs - oposició. Consistirà en dues fases:  

Fase d'oposició. 

Fase de valoració de mèrits. 

 

6.1. FASE D’OPOSICIÓ (puntuació màxima 90 punts) 

 

6.1.1- Coneixement de llengües. 

 

6.1.1.1 Coneixement de llengua catalana: Consisteix en la realització d’una prova de 
coneixements de llengua catalana , en funció del lloc a proveir i del nivell exigit. 

Estaran exempts de la realització de la prova de llengua catalana els/les aspirants que 
hagin acreditat documentalment tenir el nivell exigit de conformitat a la base 2.5 de les 
presents bases 

La qualificació d’aquest exercici serà d’APTE/A o NO APTE/A. Aquesta prova serà 
eliminatòria. L’acreditació del nivell de llengua catalana es podrà efectuar fins a la 
realització de les proves. 

 

6.1.1.2. Llengua castellana. Només pels aspirants que no tinguin nacionalitat 
espanyola o d’un país de parla no hispana. 

Les persones aspirants que no acreditin documentalment els coneixements de llengua 
castellana, hauran de realitzar un exercici que consistirà en una redacció de 200 
paraules, com a mínim, en el termini de 20 minuts, i a mantenir una conversa amb 
membres del tribunal, pel termini màxim de 10 minuts. 

Estaran exempts de la realització de la prova de llengua castellana els/les aspirants 
que acreditin documentalment coneixement adequat de la llengua castellana de 
conformitat amb l’establert a la base 2.6 de les presents bases. 
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La qualificació d’aquest exercici serà d’APTE/A o NO APTE/A. Aquesta prova serà 
eliminatòria. 

 

6.1.2.- Proves de coneixements i habilitats. De caràcter obligatori. L’aspirant haurà de 
superar les següents proves: 

 

6.1.2.1.- Acreditar uns coneixements mínims a nivell d’informàtica elementals a nivell 
d’usuari. Aquesta prova serà qualificada de 0 a 25 punts. De caràcter obligatori i 
eliminatori, essent necessaris 12,5 punts per superar la prova. Es valoraran els 
següents aspectes: 

 

- Coneixements bàsics d’us d’smartphones i ofimàtica. 

 

6.1.2.2. Exercici de coneixements generals. De caràcter obligatori. Aquesta prova serà 
qualificada de 0 a 40 punts. De caràcter obligatori i eliminatori, essent necessaris 20 
punts per superar la prova.  

 

Consistirà en contestar, en un període màxim d’una hora, un qüestionari de preguntes 
tipus test amb respostes alternatives, relatives a temàtica social, econòmica i cultural 
del municipi de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, sobre l’activitat de IDETSA, i sobre 
zona regulada d’aparcaments a l’Hospitalet de l’Infant.  

 

Una vegada finalitzat aquest l’exercici de coneixements generals, es publicarà  la llista 
d’aspirants amb les qualificacions obtingudes, així com la llista provisional dels 
aspirants que passen a la següent fase. Es concedirà  un termini  de 3 dies hàbils a 
partir de l’endemà de la publicació de la llista per formular les reclamacions i/o 
al·legacions que es creguin oportunes. 

 

6.1.3. Entrevista personal. De caràcter obligatori. Aquesta prova es valorarà de 0 a 25  
punts. Consisteix en la realització d’una entrevista per valorar les habilitats i 
competències de l’aspirant al perfil del lloc de treball a seleccionar, que no hagin estat 
valorats objectivament en els anteriors apartats, i es podrà estendre a la comprovació 
dels mèrits al·legats. L’aspirant que no es presenti serà exclòs/a del procés selectiu. 

 

 

6.2 FASE DE MÈRITS: 

Els mèrits es valoraran d’acord amb el següent barem, amb un màxim de 10 punts: 

 

6.2.1 Acreditació  de titulació  superior a l’exigida a la base 2.3, fins a un màxim de 4 
punts. 

Els mèrits  aportats no son acumulables entre si, s’agafarà el que tingui una puntuació 
més alta. 
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6.2.2 Per cursos, seminaris jornades i cursets d’especialització, que tinguin relació 
directa  amb el lloc de treball  a desenvolupar formació reglada, diferents als de la 
lletra anterior fins a un màxim de 3 punts, d’acord amb el següent barem: 

 

De deu a vint hores..............................................................................1 punt 
De vint-i-una a cinquanta hores...........................................................2 punts 
De cinquanta-una a cent hores............................................................3 punts 
 

 

6.2.3. Altres mèrits específics. Es podran valorar: titulació acadèmica, cursos de 
prevenció de riscos laborals, i altres d’interès per al lloc de treballa seleccionar no 
valorats als apartats anteriors. (Fins a 3 punts): 

 

Acreditació d’altra formació relacionada amb el lloc de treball  1 punt 
Acreditació d’idioma estranger      1 punt 
Acreditació de titulació intermedi o superior en Prevenció de RRLL 1 punt 
 

 

7.- Relació de persones aprovades. 

 

Finalitzat el procés de selecció, el Tribunal proposarà la relació de les persones 
candidates que l’hagin superat per ordre de puntuació obtinguda a les proves de la 
fase oposició sumada a la puntuació del resultat de la fase concurs. Aquesta relació es 
publicarà  als mitjans establerts a la base nº 3, i s’hauran de reflectir  a l’acta que el/la 
secretari/ària estendrà a l’efecte. 

 

En cas d’empat dels aspirants, es valorarà la millor puntuació obtinguda a la fase 
oposició. De continuar l’empat, es valorarà la màxima oposició de l'exercici de 
coneixement. 

 

 

8.- Proposta de contractació 

 

El Tribunal efectuarà la proposta de contractació amb caràcter temporal del número 
d’aspirants necessaris per cobrir les places indicades al punt 1 de les bases, per ordre 
de puntuació i l’elevarà al president perquè resolgui la selecció. 

 

Si la persona aspirant proposada no acceptés  la proposta de contracte podrà  ser 
contractada la persona que ocupi el lloc immediatament següent  a la llista, i així 
successivament. 
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9.- Borsa de Treball 

 

Tanmateix, els que tinguin  la millor nota  desprès de l'elecció del nombre d’aspirants 
indicats en el punt 1, formaran part  de la borsa  de treball. La borsa  de treball  es 
regirà  per les característiques següents: 

 

1.  La borsa  és tancada  i rotatòria,  entenent per  tancada  que  no es podrà inscriure 
cap altra persona un cop constituïda i per rotatòria la qual cosa vol dir que sempre que 
hagi la necessitat de cobrir un lloc de treball s’iniciarà sempre per l’ordre de la 
puntuació. 

2. Els aspirants seran  cridats  per l’ordre establert i en la mesura  que vagin sorgint 
necessitats de personal. 

3. Les crides es realitzaran per telèfon o per qualsevol altre mitjà electrònic que 
permeti una resposta immediata. L’aspirant cridat disposarà de tres dies hàbils màxim 
des de la recepció  de la comunicació  de l’empresa per acceptar o declinar l’oferta. La 
manca de manifestació dins d’aquest termini s’entendrà com a rebuig de l’oferta. 

4. Supòsits d’exclusió: 

 

L’exclusió d’un aspirant de la borsa  de treball  es produirà per algun dels següents 
motius: 

a) Sol·licitud expressa del treballador. 

b) Falta d’incorporació al seu lloc de treball  després de l’acceptació de l’oferta per 
causes no justificades. 

c) La no superació del període  de prova (una vegada incorporat/da), en el cas que així 
s’estableixi en el contracte. 

d) La falsedat  documental i/o testimonial en el procés  de selecció, observada amb 
posterioritat a la seva inclusió a la lloc de treball o borsa de treball. 

e) La no presentació de la documentació exigida dins del termini establert. 

f) En el cas d’informe desfavorable per part  de la direcció  de l’empresa o del seu 
superior immediat. 

g) Altres supòsits previstos legalment que facin impossible  la contractació. 

En tots els casos d’exclusió s’exigirà de l’empresa un informe desfavorable que 
justifiqui l’exclusió. 

 

5. Supòsits de suspensió: 

Si l’aspirant  en  ser  cridat  en  temps  i forma  per  una  contractació no  es pogués 
incorporar per existir causes de força major, podrà sol·licitar la suspensió de la seva 
situació  dins  la borsa  justificant  documentalment el motiu  de la suspensió en el 
termini màxim de tres dies hàbils, mantenint així la seva posició a la borsa. 
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En caràcter general, son causes de força major i s’entenen com a causa justificativa de 
la declinació de l’oferta o de la falta d’incorporació, els següents motius: 

 

a) Malaltia del candidat que impedeixi l’acompliment del lloc de treball, sempre que 
siguin degudament acreditades mitjançant certificat mèdic. 

b) Part, adopció o acolliment, tant preadoptiu com permanent o simple, paternitat i 
naixement de  fills/es  prematurs/es  o  que  per  qualsevol  altra  causa  hagin  de 
romandre hospitalitzats/des a continuació del part, sempre que concorrin els requisits 
que donen dret a gaudir del permís corresponent. Les dones embarassades també 
poden demanar la suspensió de la llista entre el període comprès entre el setè mes de 
l’embaràs i el moment  del part. 

c) Matrimoni propi, si la celebració ha tingut  loc dins dels vint dies  naturals anteriors a 
l’oferiment de la lloc de treball o ha de tenir lloc dins dels vint dies naturals següents. 

d) Circumstàncies personals greus, que siguin degudament acreditades, no 
previsibles,  que  hagin  tingut  lloc en  un  període  no  superior a tres  dies  hàbils 
anteriors a la data en que es realitza l’oferta o es produeix  la incorporació. 

e) Exercici de càrrec públic representatiu. 

f) Que acrediti estar treballant per un període no superior a 60 dies naturals, sempre i 
quan ho comuniqui i ho justifiqui documentalment. 

És responsabilitat de les persones que conformen  la borsa avisar a l’empresa quan 
estigui  disponible  per  tornar a ser  candidat,  per  tant,  una  vegada  finalitzada  la 
situació per la qual es va produir la reserva de lloc a la borsa, l’interessat haurà  de 
justificar-ho documentalment a en el termini de 10 dies hàbils mitjançant instància. En 
cas contrari passarà a ocupar l’últim lloc de la llista. 

 

6. Modificació de l’ordre 

 

Serà causa per modificar l’ordre inicial establert que tenia reconegut dins de la borsa 
de treball, els següents supòsits: 

a) L’aspirant veurà decaigut el seu dret a ser cridat en l’ordre establert en la borsa de 
treball  si,  en ser  cridat  en temps  i forma  per  l’empresa,  l’aspirant  rebutja  la 
proposta de contractació. Tal i com indica el punt 5, la manca de manifestació 
s’entendrà com una renúncia i seran extensibles les mateixes conseqüències. 

Per tant, la renúncia a una oferta de treball  en cas que es proposi  una contractació no 
suposarà l’exclusió de la llista de reserva, sinó simplement el seu pas a la darrera 
posició. L’acumulació de tres renúncies a una proposta de contractació, sense causa 
justificada, si suposarà l’exclusió de la borsa. 

b) En cas de no justificar, en el termini de 10 dies hàbils, la finalització de la situació 
per la qual l’aspirant es trobava en suspensió dintre de la borsa de treball, passarà a 
ocupar l’últim lloc. 

 

7. Durada de la borsa de treball 
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La llista elaborada com a borsa de treball tindrà vigència de 2 anys fins a l’aprovació 
d’una nova borsa de treball 

 

 

10. Presentació de documents i contractació 

 

Les persones aspirants que siguin cridades  per ocupar els lloc de treball hauran de 
presentar, en un termini  màxim de deu dies naturals, a IDETSA, els documents 
acreditatius dels requisits que s’exigeixen a la base segona i els documents originals 
sol·licitats a la base tercera de les presents bases, així com aquells que li puguin ser 
requerits pel Tribunal. 

 

En  cas  d’incompliment  o  falsedat   documental,  els  candidats  no  podran  ser 
contractats i s’anul·laran totes les seves actuacions, sense perjudici  de la 
responsabilitat en què hagin pogut incórrer per falsedat a la seva sol·licitud. 

 

Una  vegada  es  disposi  de  la  documentació esmentada ,el President del Tribunal 
disposarà la contractació d’acord amb les característiques del lloc de treball. 

 

En aquest  sentit, la persona aspirant seleccionada haurà  de subscriure el 
corresponent contracte laboral  i incorporar-se al seu lloc de treball  en el termini 
màxim de quinze dies una vegada finalitzat el procés selectiu. 

 

11.- Període de prova: 

 

En tot allò relatiu a la contractació, el període  de prova que serà de quinze dies, i la 
resta  de condicions  contractuals, serà  d’aplicació la normativa vigent en matèria 
laboral i d’acord amb les necessitats del servei. 

 

En el supòsit que la persona contractada no superi el període  de prova, el president 
del Tribunal decidirà si es produeix la contractació de l’aspirant que, havent superat les 
proves, hagi obtingut la puntuació més alta o bé si es procedeix a realitzar un nou 
procés selectiu. 

 

 

12. Incidències 

 

El tribunal qualificador queda facultat per a resoldre tots els dubtes, o discrepàncies,  
que s'originin  durant el  desenvolupament  del  procés de  selecció    i   podrà  
proposar  a  l'òrgan    competent  els    acords necessaris  per al  bon ordre del  
sistema  selectiu  en tot allò no previst en aquestes bases. 
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Els terminis  que estableixen  aquestes bases que finalitzen  en festiu s'entendran 
prorrogats al dia hàbil següent. 

 

13. Règim de recursos 

 

Per impugnar aquesta convocatòria, les bases reguladores  d'aquest procés selectiu 
s'ha d'interposar un  recurs  potestatiu de reposició davant la presidència  de la 
corporació, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la data de publicació, 
o  bé d'acord amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú 
de les administracions públiques, i disposicions  concordants, es pot interposar recurs 
contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del dia hàbil 
següent al de la notificació o publicació en els diaris oficials, davant la jurisdicció 
contenciosa administrativa. 

 

Les llistes definitives de persones admeses i excloses, els  nomenaments, i les 
resolucions per les quals es declara no superat el  període de prova, poden ser 
impugnats  per les persones interessades,  mitjançant la interposició de recurs 
contenciós  administratiu  davant la  jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini 
de dos mesos a comptar de l'endemà  de la  seva notificació  o  publicació en el  mitja 
corresponent, sens perjudici del  recurs potestatiu de reposició que es pot interposar  
en el termini  d'un mes des de la  data de notificació, o publicació de l'acte o resolució, 
davant la presidència de la  corporació. 

 

Contra els actes de tràmit de l'òrgan seleccionador que decideixen directament o 
indirectament el fons de l'assumpte, que determinen la impossibilitat  de continuar  en 
el  procés selectiu,  que produeixen  indefensió o  perjudici  irreparable  als  drets i  
interessos  legítims,  les  persones interessades poden interposar  un recurs d'alçada  
davant la  presidència  de la corporació, en el termini d'un mes a comptar des del dia 
hàbil següent al de la publicació, exposició en el tauler d'anuncis o notificació 
individual. 

Contra els actes de tràmit  de l'òrgan  seleccionador  no inclosos  en el  punt anterior,  
al  llarg  del  procés selectiu,  els  aspirants  poden formular  totes les al·legacions que 
estimin pertinents perquè es prenguin en consideració . 

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol  altre recurs que 
considerin convenient per a la defensa dels seus interessos. 

 

 

14. Normes supletòries 

 

Supletòriament,  per  a  tot  allò que  no  s'hagi  previst  en aquestes Bases, s'aplicarà   
allò  que  determini   la     legislació   aplicable   al   personal   de  les entitats locals de 
Catalunya: el 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;,   el   
Reial  decret  legislatiu   5/2015,  de  30 d'octubre, que aprova el text refós de la Llei de 
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l'Estatut Bàsic de  l'Empleat Públic; el Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, 
pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors, el Decret 
214/1990, de 30 de juliol, sobre  el  Reglament  de personal  al  servei  de les  entitats  
locals;  la Llei 30/1984, de 2 d'agost, de mesures per a la reforma de la Funció Pública; 
el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel que s'aprova el text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, així com altres disposicions que hi siguin 
d'aplicació. 

 

 


