
 
ANUNCI 

La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 13 de març de 2020, va aprovar la convocatòria 

del procés selectiu que es regirà per les bases següents: 

 
BASES DEL PROCEDIMENT SELECTIU PER AL NOMENAMENT D’UN/A FUNCIONARI/A 
INTERÍ, ESCALA D’ADMINISTRACIÓ GENERAL, SOTESCALA TÈCNICA, PLAÇA ADSCRITA A 
CULTURA 

 
1. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA 
 
És objecte de la present convocatòria el nomenament d’un/a funcionari/a interí, escala 
d’administració general, sotsecala tècnica, per cobrir interinament una plaça inclosa en el 
subgrup de classificació A2, per prestar serveis de tècnic/a de Cultura, de l’àrea de Drets a 
les Persones. 
 
El lloc de treball està inclòs en el subgrup de classificació A2, CD 21. La jornada laboral serà de 
35 hores setmanals distribuïdes segons les necessitats del servei, amb unes retribucions 
brutes anuals de 35.704,86 € i un període de pràctiques de sis mesos. 
 
2. CONDICIONS DELS ASPIRANTS 
 
Per a prendre part en l’oposició serà necessari: 
 
a) Reunir un dels següents requisits respecte a la ciutadania: 

• Tenir ciutadania espanyola d’acord amb les lleis vigents. 

• Tenir ciutadania d’algun dels estats membres de la Unió Europea o dels estats que, en 
virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, sigui 
aplicable la lliure circulació de treballadors. 
També podran ser admesos el cònjuge de les persones espanyoles i de les nacionals dels 
estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguin separats de dret, així com els 
seus descendents i els del seu cònjuge, sempre que no estiguin separats de dret, menors de 
21 anys o majors de dita edat que visquin a les seves expenses. 
Igualment podran ser admeses les persones incloses en l’àmbit d’aplicació dels tractats 
internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya en que sigui d’aplicació la 
lliure circulació de treballadors. 
Les persones amb ciutadania estrangera d’Estats que no pertanyen a la Unió Europea, sempre 
que tinguin acreditada la condició de residents a Espanya, podran presentar-se a les places 
reservades al personal laboral. 
 
b)Tenir complerts setze anys i no excedir de l’edat de jubilació forçosa. 

c) Estar en possessió de grau universitari o diplomatura universitària. En el cas de tractar-se de 
titulacions estrangeres aquestes hauran de disposar de la corresponent homologació que la 
validi a tot el territori nacional.  

d) No patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi exercir normalment les funcions 
corresponents.      



e) No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les 
administracions públiques ni trobar-se inhabilitat per a l’exercici de funcions públiques. 

f) Acreditar coneixements de nivell de suficiència de català equivalents al nivell C1 del Marc 
europeu comú de referència (MECR) d’acord amb el que estableix la Direcció General de 
Política Lingüística. Si no es poden acreditar aquests coneixements, es valoraran a partir d’una 
prova específica de llengua catalana. 

Quedaran exemptes d’acreditar aquests coneixements les persones que hagin participat i 
superat un procés selectiu per accedir a l’Ajuntament de Girona, en els darrers dos anys 
anteriors a la present convocatòria, en què s’hagués portat a terme la prova de català del 
mateix nivell o superior per part del Consorci de Normalització Lingüística com assessor del 
tribunal qualificador. 
 
3.  FUNCIONS DEL LLOC DE TREBALL 
 
Les funcions del lloc de treball són, a nivell enunciatiu i no limitatiu, les següents: 

 

• Elaborar informes i propostes tècniques dins l'àmbit de treball 

• Gestionar i executar programes dins l'àmbit de treball 

• Fer el seguiment de les actuacions o programes de l'àmbit de treball 

• Coordinar la gestió ordinària dins el seu àmbit de treball 

• Atendre i mantenir les gestions de coordinació de l’activitat amb la resta d'àrees 
municipals 

• Atendre i mantenir la gestió de les actuacions davant altres entitats o organismes 

• Donar suport a la direcció del servei en les tasques tècniques que es requereixi, 
especialment en el camp de la comunicació cultural. 

• Donar suport tècnic i administratiu en la gestió de les activitats culturals 
municipals. 

• Impulsar campanyes adreçades a la població en general, empreses, comerços i 
entitats de la ciutat de Girona per a la dinamització lingüística a la ciutat. 

• Organitzar actes de sensibilització lingüística adreçats a la població en general o a 
col·lectius específics. 

• Col·laborar amb les campanyes de sensibilització impulsades pel Consorci de 
Normalització Lingüística. 

• Realitzar qualsevol altra tasca anàloga que li sigui encomanada pel seu superior 
 

 
4. CARACTERÍSTIQUES DEL NOMENAMENT 
 
El nomenament serà d’interinatge per la cobertura d’una plaça vacant a la plantilla de 
personal fins la cobertura definitiva de la plaça derivada del procés d’Oferta Pública 
d’Ocupació corresponent. 

 
5. SOL·LICITUDS 
 
Les sol·licituds per prendre part en el procediment selectiu s’hauran d’adreçar a l’Alcaldia-
Presidència i es podran presentar en el Registre General d’aquest Ajuntament, o per 
qualsevol dels altres mitjans que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 



del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, en el termini de 20 
dies hàbils des de la publicació de les bases al Butlletí Oficial de la Província de Girona. 
 
Les persones aspirants hi hauran de fer constar que accepten aquestes bases i que reuneixen 
totes i cadascuna de les condicions exigides, referides sempre a la data d'acabament del 
termini per a la presentació de sol·licituds. 
 
Per ser admès a les proves selectives n’hi ha prou que les persones aspirants manifestin a la 

sol·licitud que compleixen totes les condicions referides a la base segona, les quals hauran 

d’acreditar posteriorment en finalitzar el procés selectiu i aquelles persones aspirants que 

estiguin en possessió del certificat de coneixements de nivell de suficiència de català (nivell C1), 

i del certificat de nivell superior de català (C2) han d’adjuntar amb la sol·licitud de participació 

en el procés selectiu l’acreditació corresponent. 

 

6. TRIBUNAL QUALIFICADOR 
 
Estarà constituït pels següents membres: 
 
President: 
. Sr. Narcís Casassa Font, cap d’àrea de Drets a les Persones.  Suplent: Carme Sais Gruart, 
directora del Bòlit. 
 
Vocals: 
 
. Josep Ferrer Cama, director del Centre Cultural La Mercè. Suplent: Sra. Glòria Granell Nogué, 
tècnica superior del Centre Cultural La Mercè. 
. Laura Merino Bosch, tècnica de gestió de Cultura. Suplent: Sr. Artur Iscla Aragonès, cap de 
secció de Biblioteques. 
. Un membre titular i suplent designat pel Consorci de Normalització Lingüística. 
 
Secretari/a:  
 
. Sra. Mònica Ferrer Oriol, cap de secció d’Administració de Personal. Suplent: Sra. Dolors 
Villar Garcia, tècnica de Recursos Humans. 
 
Tots els membres del tribunal tindran veu i vot. El tribunal no podrà constituir-se sense 
l'assistència de més de la meitat dels seus membres, titulars o suplents, i serà necessària la 
presència del president/a i del secretari/a. 
 
El tribunal podrà disposar la incorporació d'assessors especialistes per a totes o algunes de les 
proves, que es limitaran a l'exercici de les seves especialitats tècniques, sobre la base de les 
quals, exclusivament col·laboraran amb l'òrgan de selecció. En les proves de coneixement de 
la llengua catalana l’assessor/a serà designat pel Consorci de Normalització Lingüística de 
Catalunya. 
 
L’abstenció i recusació dels membres del tribunal s’ha d’ajustar al que preveuen els articles 23 
i 24 de la Llei 40/2015, de 1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. 
 



Es podran incorporar com observadors sindicals amb veu i sense vot, un representant de 
cadascun dels sindicats amb representació a l’Ajuntament de Girona, proposats pel propi 
sindicat i que haurà de reunir, sempre que sigui possible, els requisits de titulació i 
professionalitat recollits a l’article 60 del RDL 5/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el Text 
Refós de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. 
 
7.  EXERCICIS DE LA FASE D’OPOSICIÓ: 

1r exercici: Escrit, en el període màxim de dues hores, consistent en contestar a un 
qüestionari de preguntes o temes relacionats amb el programa annex, que seran determinats 
pel tribunal immediatament abans de celebrar-se l’exercici. 
 
Es valoraran especialment en aquest exercici, la facilitat de redacció, el nivell de formació 
general, i els coneixements sobre els temes proposats. 
 
 
2n exercici: De tipus pràctic, consistent en la resolució dels supòsits pràctics plantejats pel 
tribunal i relacionats amb les funcions del lloc de treball convocat, en el període màxim de 
dues hores. El tribunal podrà determinar que l’exercici sigui presentat pels aspirants davant el 
tribunal qui podrà sol·licitar els aclariments que consideri oportuns en relació al contingut de 
la prova. 
 
3r Exercici:  Pels aspirants que no hagin acreditat el nivell de coneixements exigit a la 
convocatòria es portarà a terme una prova de llengua catalana en què es valoraran tant els 
coneixements orals com els escrits. 
 
Quedaran exemptes d’aquesta prova les persones que presentin un certificat de coneixement 
del català del nivell corresponent a la plaça convocada expedit per la Direcció General de 
Política Lingüística (DGPL) o algun dels altres títols, diplomes i certificats considerats 
equivalents en la Llista de titulacions equivalents als certificats de coneixements de català de 
la DGPL, elaborada a partir de l'Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, modificada per 
l’Ordre VCP/233/2010, de 12 d'abril. 
 
4t. Exercici: Entrevista amb la finalitat de valorar la seva experiència professional i acadèmica, 
així com l’aptitud per al desenvolupament de les funcions a realitzar en la plaça convocada. 
 
Tots els exercicis seran obligatoris. El primer i segon exercici tindran caràcter eliminatori i es 
valoraran de 0 a 10 punts, necessitant-se obtenir un mínim de 5 punts a cadascun d’ells per a 
superar-los. 
El tercer exercici, de caràcter eliminatori, serà valorat d’apte o no apte. 
El quart exercici, l’entrevista,  no serà eliminatòria i es puntuarà fins a 3 punts, puntuació que 
s’acumularà a la puntuació obtinguda en els exercicis anteriors. 

 
 
 
 
 
 



8. MÈRITS DE LA FASE DE CONCURS: 
 
Finalitzada la fase d’oposició es requerirà a les persones aspirants declarades aptes perquè en 
el termini de 5 dies aportin la documentació necessària (en el supòsit que no s’hagi aportat 
amb la sol·licitud de participació en el procés) per a la fase de concurs per a la valoració dels 
següents mèrits:  
 

a) Coneixement de llengua catalana 
a. Certificat de nivell superior C2   1 punt. 

 
 
9. DATA DE LES PROVES 
 
Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la presidència de la Corporació o 
autoritat en qui hagi delegat, ha de dictar resolució en el termini màxim d’un mes i ha de 
declarar aprovada la llista de persones admeses i excloses. En aquesta mateixa resolució es 
farà públic aquelles persones aspirants que resten exemptes de la realització de la prova 
de llengua catalana.  
 
10. RESOLUCIÓ DEL PROCÉS SELECTIU 
 
Finalitzada la fase d’oposició i la de concurs, el tribunal qualificador resoldrà el procés 
selectiu, proposant la contractació de la persona candidata que hagi obtingut la millor 
puntuació. 
Les persones aspirants que hagin superat el procés selectiu i no hagin estat proposades per al 
nomenament, passaran a formar part d’una borsa de treball per  nomenaments o 
contractacions de naturalesa temporal. 

El sistema de cobertura de les futures vacants o necessitats temporals de personal que 
s’hagin de realitzar s’estableix per rigorós ordre de la puntuació obtinguda en el procés 
selectiu. 
 
 
11. INCIDÈNCIES 
 
Es faculta al tribunal qualificador per interpretar les presents bases i resoldre els dubtes 
que es puguin plantejar al llarg del procediment selectiu. 
 
12. RECURSOS 
 
Aquestes bases i la convocatòria de l’oposició poden ser impugnades pels qui es considerin 
interessats legítims mitjançant la interposició d’un recurs contenciós-administratiu, davant 
el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos comptats a partir 
del dia de la publicació. 
Potestativament, podrà també interposar-se recurs de reposició davant l’Alcaldia en un 
termini d’un mes. 
Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del tribunal, si aquests últims 
decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat 
de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i 



interessos legítims, els interessats podran interposar en el termini d’un mes a comptar a 
partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, recurs d’alçada davant de l’alcalde. 
Igualment els interessats poden interposar qualsevol altre recurs que considerin 
convenient per a la defensa dels seus interessos. 

 

L’alcaldessa 

Marta Madrenas Mir 

 

ANNEX I. TEMARI 
 
Part General 

 
Part General: 
 
Tema 1.  El municipi. El terme municipal. La població. L’empadronament.  L’organització 

municipal. 

Tema 2.  Funcionament dels òrgans col·legiats locals. Convocatòria i ordre del dia. Actes i 
certificats d’acords. Règim de sessions. 

Tema 3.  La Llei 39/2015, de 1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les 
administracions públiques. Les fases del procediment administratiu. 

Tema 4.  L’acte administratiu I: concepte, classes i elements. 

Tema 5.  L’acte administratiu II: eficàcia i validesa dels actes administratius. La seva 
motivació. Notificació, publicació i execució. 

Tema 6.  La Llei 40/2015, de règim jurídic de les administracions públiques: Els convenis 
de col·laboració. 

Tema 7.  La potestat normativa de les entitats locals. Reglaments i Ordenances. 
Procediment d’elaboració i aprovació. Especial referència als reglaments i 
ordenances de l’Ajuntament de Girona. 

Tema 8.  Els contractes del sector públic: objecte i àmbit d’aplicació. Tipus de contractes. 
Procediments d’adjudicació 

Tema 9.  Els pressupostos locals. Procediment d’elaboració, estructura i aprovació. 

Tema 10.  El personal al servei de les entitats locals: classes i règim jurídic. La igualtat 
entre homes i dones. Aplicació als ens locals. 

 
 
Part Específica 

 

Tema 11.  Les competències municipals, provincials i autonòmiques en matèria de cultura 
a Catalunya. 

Tema 12.  Anàlisi i valoració del mapa cultural de Girona. 



Tema 13.  Principals indicadors culturals de Girona. 

Tema 14.  La gestió cultural. Conjunt d’elements que la configuren. 

Tema 15.  Els usuaris dels equipaments culturals polivalents: tipologies i detecció de 
necessitats culturals. L’avaluació de les actuacions: metodologies a aplicar. 

Tema 16.  La llei de propietat intel·lectual i la protecció dels drets d’autor. 

Tema 17.  La protecció de dades personals. 

Tema 18.  L’accés al ciutadà a la producció cultural. 

Tema 19.  Estratègies de comunicació en els centres culturals i creatius. 

Tema 20.  La difusió de les activitats culturals: anàlisi i propostes innovadores. 
Mecanismes de captació de nous públics. 

Tema 21.  La comunicació estratègica de projectes i serveis. Les xarxes socials i la 
comunitat d’usuaris. 

Tema 22.  Tàctiques de relació amb els mitjans de comunicació. Com mesurar els 
impactes. 

Tema 23.  Les estratègies de relació amb els públics i amb els usuaris. 

Tema 24.  Cultura, societat digital i cultura oberta. 

Tema 25.  Reglament per a l’ús de la Llengua Catalana de l’Ajuntament de Girona. 

Tema 26.  El Consorci de Normalització Lingüística: definició i funcions. Serveis que 
ofereix. 

Tema 27.  Llei 7/1983, de 18 d’abril, de normalització lingüística a Catalunya. Objectius i 
àmbit d’aplicació. 

Tema 28.  El foment de l’ús social del català en tots els àmbits. 

Tema 29.  Les campanyes de sensibilització lingüística. Públic objectiu i finalitats. 

Tema 30.  Àmbits d’assessorament lingüístic. Recursos. 

 

 


		2020-03-13T14:06:37+0100
	firmadoc
	CPISR-1 C Marta Madrenas Mir




