BASES DEL CONCURS REGULADORES PER A LA CONTRACTACIÓ D’UN/A TÈCNIC/A
D’OFICINA TÈCNICA I INSPECCIÓ AL SERVEI DE PORTADA D’AIGÜES.
1. Objecte de la convocatòria
Aquestes bases tenen per objecte la regulació del procediment per a la selecció d’un/a Tècnic/a
d’Oficina tècnica i inspecció, per màxima urgència, com a personal laboral interí fins la
cobertura definitiva de la plaça, adscrit al Servei de Portada d’Aigües:
Denominació : Tècnic/a
Adscripció orgànica: Portada d’Aigües
Tipologia de jornada: Jornada ordinària.
Nombre de places: 1
Sistema de selecció: Concurs.
Salari brut anual: 31.205,55€
Les retribucions a percebre seran les que corresponguin en el moment de cobrir la necessitat,
segons la plaça i la categoria professional i les retribucions vigents a la Mancomunitat Penedès
Garraf.
Les funcions del lloc de treball a proveir són les següents:
- Dissenyar i planificar accions, programes i projectes del seu àmbit funcional i Servei.
- Col·laborar en la gestió i execució de les accions, programes i projectes del seu àmbit
funcional i Servei.
- Realitzar el seguiment i avaluació de les accions, programes i projectes del seu àmbit
funcional i Servei.
- Coordinar-se amb la resta d'àrees i departaments quan sigui necessari, per al
desenvolupament d'accions, programes i projectes del seu àmbit funcional i Servei.
- Assessorar i informar tècnicament en tots aquells àmbits en els quals és competent.
- Mantenir els contactes necessaris amb tercers (altres administracions, empreses, i altres
institucions i organismes) per dur a terme les seves tasques.
- Vetllar per la protecció de dades de caràcter personal i actuar d’acord a criteris d’ètica i
transparència.
- Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament els equips
relacionats amb la seva activitat, d'acord amb els procediments establerts i la normativa vigent
en matèria de prevenció de riscos laborals.
- Qualsevol altra funció de naturalesa similar que li sigui atribuïda.
2. Requisits de participació
Els i les aspirants hauran de reunir, amb referència a la data de finalització del termini de
presentació d’instàncies, els requisits següents:
a) Tenir nacionalitat espanyola o de qualsevol dels altres Estats membres de la Unió
Europea o d’Estats als quals, en virtut de Tractats internacionals subscrits per la Unió
Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors
en els termes que aquesta es troba definida en el Tractat Constitutiu de la Comunitat
Europea. També podran accedir, qualsevol que sigui la seva nacionalitat, els
cònjuges dels espanyols i dels nacionals d’altres Estats membres de la Unió Europea,
sempre que no estiguin separats de dret, així com els seus descendents o els del
cònjuge sempre que no estiguin separats de dret i siguin menors de 21 anys o
majors, dependents.
b) Tenir 18 anys i no haver excedit de l’edat de jubilació forçosa en la data que finalitzi
el termini de presentació de sol·licituds.
c) Posseir la capacitat funcional pel desenvolupament de les tasques pròpies de la seva
categoria.
d) No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de
les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les
comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a

ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per accedir al cos o escala de
funcionari, o per exercir funcions similars a les que desenvolupaven en el cas del
personal laboral, del qual hagi estat separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional
d’un altre Estat, no ha de trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat
sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi en el seu Estat, en els
mateixos termes per accedir a l’ocupació pública.
e) Estar en possessió d’un grau universitari, diplomatura o llicenciatura en Enginyeria,
Química, o equivalent.
f) Estar en possessió del certificat de nivell C de català de la Secretaria de Política
Lingüística o equivalent.
g) Estar en possessió del carnet de conduir B.
3.- Presentació de sol·licituds
3.1 Documentació necessària per participar.
Les persones interessades a participar en la convocatòria han de presentar, dins del termini i
en el lloc establerts en la base 3.2., la documentació següent:
a) Instància de sol·licitud de participació en la convocatòria, amb indicació expressa del procés
selectiu al qual fa referència segons model normalitzat que facilita la Mancomunitat Penedès
Garraf i que es pot descarregar en la web www.mancomunitat.cat.
b) Fotocòpia del document identificatiu.
c) Fotocòpia del títol acadèmic requerit en la base 2e. Si es tracta d’un títol obtingut a
l’estranger, cal que estigui homologat per part del Ministeri d’Ensenyament, Cultura i Esports
i que se’n presenti la corresponent traducció jurada.
d) Currículum vitae en el qual s’especifiqui, com a mínim, la informació següent:
Dades personals i de contacte.
La formació acadèmica reglada.
La formació complementària, amb indicació del nombre d’hores lectives de cada curs
o seminari. En el cas que no s’indiqui el nombre d’hores lectives no serà valorat.
L’experiència laboral, amb indicació dels diversos càrrecs ocupats, temps durant el
qual s’ocuparen i detall de les funcions desenvolupades.
Els coneixements i certificats lingüístics.
Els carnets de conduir de què hom disposa.
e) Documentació acreditativa de l’experiència laboral i de la formació complementària
al·legades. Per exemple:
Per experiència professional a l’administració pública en llocs de treball de caràcter
tècnic relacionats directament amb les funcions a desenvolupar: Certificat de serveis
prestats.
Pel que fa a l’experiència laboral en el sector privat, fotocòpia de l’Informe de la Vida
Laboral, emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social i qualsevol document
que acrediti, d’una banda, el temps treballat, i de l’altra, la categoria professional i/o
les funcions o projectes desenvolupats en cada lloc de treball.
Pel que fa a la formació, fotocòpia de les titulacions o certificats formatius emesos
pel centre corresponent. En el cas que s’al·legui una titulació emesa a l’estranger, la
persona aspirant haurà d’aportar certificat oficial de reconeixement o convalidació a
Espanya.
L’experiència laboral o la formació que s’al·leguin en el procés però que no resultin
acreditades mitjançant la documentació adient no seran objecte de valoració en la
fase de concurs.
Fotocòpia compulsada de la documentació acreditativa d’estar en possessió, si escau,
del nivell C de català de la Secretaria de Política Lingüística, equivalent o superior,
d’acord amb l’Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre (DOGC 5511), per la qual es
refonen i s’actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de
coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística, modificada per l’Ordre
VCP/233/2010, de 12 d’abril (DOGC 5610). En cas de no presentar-se l’acreditació
documental corresponent, caldrà realitzar la prova de coneixements de la llengua
catalana prevista en la base 6.2.

Els mèrits que constin al currículum però que no quedin acreditats documentalment, no seran
valorats.
f) Declaració responsable conforme reuneixen tots els requisits exigits a la base segona.
3.2 Lloc i termini de presentació de sol·licituds.
Les sol·licituds per participar en la convocatòria es poden presentar al Registre General de la
Mancomunitat, en horari de 9:00h a 14:00h. També podran presentar-se en la forma que
determini l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú
de les Administracions Públiques; en el cas que l’aspirant utilitzi aquesta opció, haurà de
remetre un correu electrònic fent constar aquest fet a l’adreça del departament de Recursos
Humans de la Mancomunitat Penedès i Garraf, inforrhh@mancomunitat.cat.
Amb la formalització i presentació de la sol·licitud, els/les aspirants donen el seu consentiment
al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per prendre part en la
convocatòria i per a la resta de la tramitació del procés selectiu, incloent l’enviament de
missatges per correu electrònic, SMS o Whatsapp al mòbil, d’acord amb la normativa vigent.
El termini per a presentar les sol·licituds finalitza el dia 2 d’abril de 2018.
4.- Admissió de les persones aspirants i inici de les proves.
La resolució, amb les llistes completes es publicarà a la pàgina web i al tauler d’anuncis de la
Mancomunitat.
Els errors materials, de fet i aritmètics en la publicació de les resolucions i anuncis es poden
esmenar en qualsevol moment del procés.
5.- Tribunal qualificador
El Tribunal qualificador estarà constituït per tres membres:
Una persona que n’exercirà la presidència
2 membres que actuaran com a vocals.
Els membres del tribunal s'hauran d'abstenir d'intervenir, i els/les aspirants podran recusarlos, quan concorrin les circumstàncies que preveuen els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
6.- Procediment de selecció.
El procediment de selecció serà el de concurs.
6.1 Primera fase: prova de coneixements de llengua catalana.
Aquesta prova consistirà en l’acreditació de coneixements de llengua catalana equivalents al
nivell C. Queden exemptes les persones aspirants que acreditin, documentalment fotocopia
compulsada d’estar en possessió del nivell de C de llengua catalana o superior, mitjançant la
presentació del títol corresponent expedit per la Secretaria de Política Lingüística de la
Generalitat de Catalunya o de títol equivalent.
La qualificació de la prova serà d’apte o no apte. Les persones aspirants que siguin declarades
no aptes quedaran eliminades del procés selectiu.
Restaran exempts d’acreditar els coneixement de llengua catalana en el procés selectiu, les
persones aspirants que es troben en una de les situacions següents previstes a l’article 5 del
Decret 161/2002 i que així ho indiquin a la sol·licitud:
a) Haver participat i obtingut plaça en un procés selectiu per accedir a l’Administració Pública,
en que hi hagués establerta una prova o exercici del mateix nivell o superior.
b) Haver superat la prova o exercici en altres processos selectius corresponents a la mateixa
oferta d’ocupació pública.
Les persones que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran d’acreditar el coneixement del
castellà mitjançant la realització d’una prova en que es comprovarà que posseeixen un nivell
suficient de comprensió i expressió oral i escrita en aquesta llengua. La prova es qualificarà
com a apte o no apte, i serà necessari obtenir la valoració d’apte per poder continuar el procés
de selecció. Queden exempts de realitzar aquesta prova aquells que estiguin en possessió del
Diploma Superior d’Espanyol com a Llengua Estrangera establert pel Real Decret 826/1988,
de 20 de juliol o del certificat d’aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les Escoles
Oficials d’Idiomes. Per tot això hauran d’aportar fotocopia compulsada del diploma superior

d’espanyol com a llengua estrangera o del certificat d’aptitud en espanyol per a estrangers
expedit per les Escoles Oficials d’Idiomes. Si no s’aporta aquesta documentació no podran ser
declarats exempts, i hauran de realitzar la prova abans esmentada.
6.2 Segona fase: valoració dels mèrits (fins a 10 punts).
Aquesta fase consistirà en la valoració dels mèrits al·legats i acreditats per les persones
participants en la seva sol·licitud i d’acord amb els criteris següents:
a) Per experiència professional (fins a 7 punts)
a.1) Per experiència professional a ens del sector públic en llocs de treball de caràcter tècnic
relacionats directament amb les funcions a desenvolupar: 1 punt per any sencer o fracció
superior a 6 mesos.
a.2) Per experiència professional al sector privat en llocs de treball de caràcter tècnic
relacionats directament amb les funcions a desenvolupar: 0,75 punts per any sencer o fracció
superior a 6 mesos.
b) Per formació complementària (fins a 3 punts).
b.1) Per mestratge o postgrau en matèries relacionades amb les funcions a desenvolupar: 0,5
punts.
b.2) Per titulació universitària, que estigui relacionada directament amb el lloc de treball,
sempre i quan no es tracti d’una titulació necessària per a l’obtenció d’aquella que s’al·legui
com a requisit necessari per a participar en el procés: 0,5 punts.
b.3) Per cursos, seminaris o jornades relacionats amb el lloc de treball al que s’opta.
De 60 fins a 120 hores acumulades, 0,50 punts; de 121 a 240 hores acumulades, 0,75 punt;
més de 240 hores acumulades, 1 punt.
6.3 Tercera fase: entrevista personal, de caràcter obligatori i no eliminatori, consistirà en
mantenir un diàleg amb el Tribunal sobre qüestions diverses relacionades amb les funcions del
lloc de treball i el perfil professional de l’aspirant. La puntuació màxima serà de 10 punts.
7.- Finalització del procés
Un cop finalitzada la qualificació dels/ de les aspirants, l’òrgan de selecció publicarà la llista
d'aprovats/ades, per ordre de puntuació, i l'elevarà a l'òrgan competent de la corporació,
perquè formuli la corresponent proposta de contractació.
Per garantir el respecte i la confidencialitat de les dades dels aspirants en el marc del dret
fonamental a l’autodeterminació informativa, resultant de l’entrada en vigor de la Llei orgànica
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, el número
corresponent al registre d’entrada de la sol·licitud presentada en el registre de la Mancomunitat
Penedès i Garraf per participar en la convocatòria constituirà la referència per a cada aspirant,
a l’efecte d’informar-se de les qualificacions i/o valoracions obtingudes.
La modalitat serà la del contracte laboral interí fins la cobertura definitiva de la plaça.
S’establirà en el contracte un període de prova de sis mesos de durada. Aquest període
s’interromprà en les situacions d’incapacitat temporal, risc durant l’embaràs, maternitat i
adopció o acolliment, risc durant la lactància natural i paternitat, que afectin a l’aspirant
contractat. Durant aquest període la Mancomunitat podrà revocar lliurement la contractació,
si es detecta manca de la suficient capacitat, aptitud o actitud per a desenvolupar el lloc de
treball.
El/la aspirant proposat presentarà davant el Servei de Recursos Humans de la Mancomunitat,
dintre del termini de 2 dies naturals des que es faci pública la llista d'aprovats/ades, els
documents acreditatius de
En el cas de que l’aspirant proposat/da tingui la condició de treballador d’aquesta
Administració, estarà exempt/a de justificar documentalment les condicions i els requisits ja
acreditats.
Llevat dels casos de força major, aquelles persones que dintre del termini indicat, no presentin
la documentació, no podran ser contractades i s’anul·laran totes les seves actuacions, sense
perjudici de tenir en compte la responsabilitat en què poguessin haver incorregut per falsedat
en la instància. En aquest cas, l'òrgan competent formularà una proposta a favor del següent

aspirant que, havent superat el procés de selecció, hagi obtingut més puntuació i tingués accés
a les places convocades com a conseqüència de l'esmentada anul·lació.
8.- Règim de recursos
Aquestes bases i els actes administratius o acords de l’òrgan de selecció que se’n derivin de la
seva aplicació, podran ser recorreguts per les persones interessades en els termes que
estableix la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú.

Vilanova i la Geltrú, 23 de març de 2018

Rosa Huguet i Sugranyes
La Presidenta

