La Junta General del consorci en sessió de data 6 de maig de 2019 va aprovar les bases per al
procediment per promoció d’interna de la plaça d’encarregat de les instal·lacions de Mas de
Barberans:
6.2.- BASES PER LA CONVOCATÒRIA DEL CONCURS DE MÈRITS PER LA PROVISIÓ, PEL TORN DE
PROMOCIÓ INTERNA: UNA PLACA D’ENCARREGAT DE PLANTA DE TRACTAMENT DE L’ÀREA
DE RESIDUS
1.- OBJECTE DEL CONCURS.
L'objecte d'aquestes bases es la regulació del procediment per a la provisió amb caràcter
definitiu, pel procediment de concurs de mèrits per promoció interna, d'una plaça d’
Encarregat de planta de tractament de l’àrea de residus d'aquest Consorci.
2.- CONDICIONS DELS ASPIRANTS.
Per prendre part en les proves selectives ser necessari reunir les condicions següents:
2.1. Requisits generals.
a) Ser personal laboral fix de Consorci del grup o categoria professional C2 amb una antiguitat
d'almenys quinze anys de servei actiu en aquest grup i al lloc de treball d'Oficial 1a.
b) Nacionalitat:
1) Ser ciutadà espanyol o,
2) Ser nacional d'algun dels altres estats membres de la Unió Europea o dels 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.
També podran ser admesos el cònjuge, els descendents i els descendents del cònjuge, tant dels
ciutadans espanyols com dels nacionals dels altres estats membres de la Unió Europea o dels
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, qualsevol que sigui la seva
nacionalitat, sempre que els cònjuges no estiguin separats de dret i, pel que fa als descendents,
siguin menors de vint-i-un anys o majors d'aquesta edat, però visquin a càrrec dels seus
progenitors.
c) Edat: No superar l'edat establerta per a la jubilació forçosa.
d) Titulació: Estar en possessió de la titulació de batxiller o tècnic, Formació professional de
segon grau, haver superat les proves d'accés a la universitat per a majors de 25 anys, tenir una
antiguitat de 5 anys en un cos o escala del grup C1/C2/AP, o haver superat un curs específic de
Formació impartit per l'Escola d'administració Publica de Catalunya. Si es tracta d'un títol
obtingut a l'estranger, cal disposar de l'homologació corresponent del Ministeri d'Educació i
Ciència.
e) Acreditar el nivell de intermedi de català B1 (antic nivell A), equivalent o superior. Els
aspirants que no ho acreditin en el moment de presentar la instancia hauran de realitzar la
prova de català.
f) Capacitat: No tenir cap malaltia o defecte físic que impedeixi el desenvolupament de les
funcions pròpies de la categoria.
g) Habilitació: no estar inhabilitat/ada per a l'exercici de les funcions publiques, separat/ada
mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol Administració pública ni pertànyer al
mateix cos o escala objecte de convocatòria.
Els requisits indicats anteriorment s'han de complir el darrer dia del termini de presentació de
sol·licituds i s'han de continuar complint fins a la presa de possessió.
3.- INSTANCIES.

・

3.1. Les persones que desitgin prendre part en les proves selectives ho hauran de sol licitar
mitjançant instancia presentada en el Registre General de el Consorci, adreçada i dirigida a la
presidència, fent constar expressament que compleix tots els requisits previstos a la base
segona. Les instancies també podran ser presentades en la forma que estableix Llei 39/2015 d'1
d'octubre de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Publiques i per la Llei
40/2015 d'1 d'octubre del Regim Jurídic del Sector Públic, dins del termini de 10 dies hàbils,
comptats a partir de l'endemà de la publicació en el BOPT de l'anunci de la convocatòria de les
proves selectives.
Les instancies aniran acompanyades de la documentació següent:
a) Currículum vitae de l'aspirant, en el qual s'haurà de detallar de forma ordenada els mèrits
per a cadascun dels factors de valoració establerts al barem regulador de la fase de concurs
(base setena). S'acompanyarà amb la documentació acreditativa de la mateixa, encara que no
cal que sigui compulsada.
b) Fotocòpia del DNI.
c) Fotocòpia del títol acadèmic.
d) Certificació acreditativa de l'exempció de la realització de la prova de català.
3.2. Si alguna de les instancies presenta qualsevol defecte esmenable, es requerirà l'interessat
per a que ho realitzi en un termini de 10 dies, amb l'advertiment que si no ho fa s’arxivarà la
instancia sense cap mes tràmit.
3.3. Consentiment al tractament de dades personals.
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, d'acord amb la normativa
vigent.
4.- Funcions.
Les funcions a realitzar com a Cap de Zona estan indicades a la fitxa descriptiva de la relació de
treball.
El sou brut anual serà de 25.523,88 EUR.
5.- Admissió d'aspirants.
Es tindran en compte les dades que els/les aspirants facin constar a la sol·licitud, i serà
responsabilitat seva la veracitat d'aquestes dades.
5.1.- Llista provisional d'aspirants admesos i exclosos.
Quan finalitzi el termini de presentació d'instàncies, l'òrgan competent dictarà resolució en el
termini màxim de quinze dies, en que declararà aprovada la llista provisional d'admesos i
exclosos, que serà publicada al tauler d'edictes i a la pàgina web del consorci.
Les persones aspirants que es declarin exclosos, disposaran d'un termini de 10 dies per a que
puguin esmenar les omissions o defectes que hagin causat la seva exclusió, o les reclamacions
que considerin oportunes segons l'art. 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment
administratiu comú de les administracions publiques.
En la mateixa resolució es determinarà el lloc, la data i l'hora del començament de les proves i,
en el seu cas, l'ordre d'actuació dels aspirants. La llista provisional s'elevarà a definitiva, sense
necessitat d'una nova publicació, si en el termini de 10 dies esmentats no s'hi presenten
reclamacions.
La data de publicació al web municipal i tauler d'edictes de la seu del consorci, d'aquesta
resolució serà certificada per la secretaria i indicativa dels terminis a l'efecte de possibles
impugnacions.
L'òrgan competent resoldrà les omissions o defectes i/o estimarà o desestimarà les
reclamacions formulades. Si s’estimés alguna d'aquestes, es notificarà la resolució a la persona
recurrent en els termes previstos a la Llei 39/2015 i, tot seguit, s'esmenarà la llista provisional

d'admesos i exclosos, la qual s’exposarà al tauler d'edictes del consorci.
En el cas que es produeixin impugnacions la resolució de la qual pugui variar el resultat
d'aquest procediment selectiu, es podrà determinar en qualsevol moment la suspensió del
procediment fins a la seva resolució.
6.- Actuació del tribunal qualificador.
La composició nominal del Tribunal qualificador es la següent:
- Presidenta: La secretaria del consorci.
- Vocals:
La interventora
El director de l’àrea de residus
La tècnic responsable de l’àrea de residus
La tècnic d’administració general
Podrà assistir un membre dels representants dels treballadors i treballadores, amb veu però
sense vot.
6.1 El Tribunal no podrà constituir-se ni actuar sense l'assistència de mes de la meitat dels seus
membres. Les seves decisions s'adoptaran per majoria. Sempre serà necessària la presencia del
president o d'una persona que el substitueixi i del secretari.
6.2 El Tribunal podrà disposar de persones assessores especialistes per a les proves dels
exercicis que consideri convenient, amb veu però sense vot.
6.3 L'abstenció i la recusació dels membres del tribunal s'han d'ajustar al que preveuen els
articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de regim jurídic del sector públic.
6.4 El Tribunal queda facultat per resoldre els dubtes que es presentin i prendre els acords
necessaris pel bon funcionament i ordre de les proves en tot el que preveuen aquestes bases.
7.- INICI I DESENVOLUPAMENT DEL PROCEDIMENT DE SELECCIÓ.
7.1 El procediment de selecció s’iniciarà amb la convocatòria, que correspon al president. Les
bases es publicaran íntegrament a la web i extracte al BOPT. L'anunci de la convocatòria es
publicarà al web del consorci.
7.2 Els/Les aspirants seran convocats/des per a cada prova o exercici en crida única i quedaran
exclosos/es els/les que no compareguin.
Els aspirants que vulguin accedir a la fase de concurs, hauran de presentar, en el termini de tres
dies hàbils abans de la data de la constitució del Tribunal, la documentació, original o
degudament compulsada, acreditativa dels mèrits que postula. No es podrà valorar cap mèrit
que no disposi de la documentació.
Fase de concurs.
La fase de concurs consistirà en la valoració dels mèrits que s'al·leguin en el currículum vitae i
s'acreditin documentalment, d'acord amb el següent barem:
Factor a) Per serveis prestats a l'Administració pública segons el barem següent:
a.1) En l'administració de l'Estat o Autonòmica: 0,2 punts per any.
a.2) En l'administració local: 0,5 punts per any.
La puntuació de les fraccions de temps treballat inferiors a l'any es computaran en la seva
proporció per mesos sencers.
Puntuació màxima de 5 punts.
Factor b) Valoració de les experiències professionals acreditades en relació a les funcions
pròpies de la categoria
professional. Puntuació màxima de 15 punts.
b.1) Per tasques realitzades pels aspirants en places idèntiques a les de la/les places
convocades en l'Administració publica local: 0,4 punts per mes.
b.2) Per tasques amb similitud tècnica i d'especialització realitzades en altres administracions
publiques o a l'empresa privada, i que siguin directament relacionades en les pròpies de les

places convocades: 0,1 punts per mes.
Factor c) Formació. Puntuació màxima de 5 punts, a valorar d'acord amb el següent detall:
- Per cada curs de 60 a 149 hores: 2 punts per curs.
- Per cada curs de 12 a 59 hores: 1 punt per curs.
- Per cursos inferiors a 12 hores: 0,25 punts per curs.
Factor d) Altres mèrits a valorar discrecionalment pel tribunal, fins a 5 punts.
Fase d'entrevista personal.
El Tribunal, podrà celebrar una entrevista personal entre els aspirants, per avaluar l'adequació
al perfil professional.
L'entrevista podrà anar dirigida a certificar coneixements professionals, com a detectar
l'adequació al perfil cercat.
Aquesta entrevista tindrà una puntuació màxima de 5 punts.
8.- Acreditació dels coneixements de llengua catalana.
8.1 Acreditació dels coneixements de llengua catalana.
En els processos de selecció de personal s'ha d'acreditar el coneixement de la llengua catalana,
tant en l'expressió oral com en l'escrita, en el grau adequat a les funcions pròpies de les places
objecte de convocatòria.
L'acreditació dels coneixements es realitzarà mitjançant una de les formes següents:
a) La superació de la prova o exercici amb caràcter obligatori i eliminatori del nivell que
determinin les bases especifiques de conformitat amb les àrees, els criteris de puntuació i el
sistema de qualificació que determina el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i
certificació de coneixements de català.
b) La presentació del certificat del nivell requerit a la convocatòria o superior de la Secretaria
de Política lingüística, o d'un dels altres títols, diplomes i certificats equivalents establerts per
l'Ordre PRE/228/2004, de 21 de juny, sobre els títols, diplomes i certificats equivalents als
certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística.
En aquest cas, caldrà que l'aspirant aporti fotocòpia confrontada de la documentació
acreditativa d'estar en possessió del nivell de coneixements de llengua catalana requerit o
superior de la Secretaria de Política Lingüística, o equivalent.
8.2 Supòsits d'exempció d'acreditació.
Restaran exempts d'acreditar els coneixements de llengua catalana en el procés selectiu, els/les
aspirants que es troben en una de les situacions que s'indiquen a continuació i així ho indiquin
expressament a la sol·licitud:
a) Haver participat i obtingut placa en un procés selectiu per accedir a l'Administració Publica,
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 publica.
9.- Qualificació i publicació de les llistes definitives.
La puntuació final serà la suma de les obtingudes en la fase d'oposició i concurs.
Un cop finalitzat el procés selectiu, els resultats de les diferents proves convocades, com també
de les entrevistes i valoracions de mèrits, es faran públics en el tauler d'anuncis i a la pagina
web del consorci.
En el supòsit de consultes fetes per Internet, i 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 numero corresponent al registre d'entrada de la sol·licitud presentada en
qualsevol dels registres de la Corporació 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 qualificació total del concurs vindrà determinada per la suma de les puntuacions totals
obtingudes a cada fase i determinarà l'ordre definitiu d'aspirants aprovats en el procés selectiu.
10.- LLISTA D'APROVATS I PROPOSTA DE NOMENAMENT DEFINITIU.
Després d'efectuar la qualificació dels exercicis, el tribunal confeccionarà la llista dels aspirants
que hagin superat la totalitat de les proves, en igual nombre al de llocs convocats, per ordre
numèric correlatiu segons la puntuació aconseguida en ordre descendent i l’elevarà a l'òrgan
competent del consorci, per a que realitzi el corresponent nomenament definitiu. El tribunal,
només podrà declarar aprovats un nombre d'aspirants no superior al dels llocs convocats. La
llista també serà publicada al tauler d'edictes i a la pàgina web del consorci.
11.- INCOMPATIBILITATS I REGIM DE SERVEI.
En l'ocupació dels llocs de treball objecte de la convocatòria, serà aplicable la normativa vigent
sobre regim d'incompatibilitats en el sector públic.
12.- INCIDENCIES.
El tribunal queda facultat per resoldre qualsevol dubte que es presenti durant aquesta
convocatòria.
La convocatòria de les proves selectives, l’aprovació d'aquestes bases i tots els actes
administratius que se'n derivin
podran ser impugnats pels interessats en els casos i forma establerts per la Llei 39/2015 d'1
d'octubre de Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Publiques i per la Llei 40/2015 d'1 d'octubre del
Regim Jurídic del Sector
Públic.
13.- REGIM DE RECURSOS.
Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit de l’òrgan competent, si aquests actes
decideixen directament o indirectament els fons de l'assumpte, determinen la impossibilitat de
continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos
legítims, les persones interessades podran interposar, d'acord amb l'article 123 de la Llei
39/2015, de 1 de octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
publiques, potestativament, recurs de reposició en el termini d'un mes a comptar a partir de
l’endemà de la seva publicació o notificació, davant de l'alcaldessa, o be recurs contenciós
administratiu d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1988, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos a comptar a partir de
l’endemà de la seva publicació o notificació, davant els Jutjats del contenciós administratiu de
Barcelona, d'acord amb el que preveu l'article 10 de la llei esmentada.
Igualment les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin
convenient per a la defensa dels seus interessos.
ANNEX I.
FITXA DESCRIPTIVA DE LLOC DE TREBALL.
A.- IDENTIFICACIÓ
ÀREA/DEPARTAMENT: ÀREA DE TRACTAMENT DE RESIDUS
DENOMINACIÓ DEL LLOC: ENCARREGAT
TIPOLOGIA: lloc de comandament.
B.- DEDICACIÓ HORÀRIA DEL LLOC
Dedicació horària setmanal: Especial dedicació 40 h/37,5 h.

C.- FUNCIONS GENÈRIQUES DEL LLOC
C.1. Objectiu fonamental del lloc o missió
Organitzar i supervisar els diversos treballs
C.2. Funcions bàsiques
1. Coordinar els treballs d'acord amb les necessitats de Les instal·lacions de Mas de Barberans.
2. Supervisar i donar suport als treballs de manteniment i reparació realitzat pels oficials.
3. Solucionar els problemes que es plantegin durant l'execució dels treballs encomanats.
4. Realitzar un informe dels treballs realitzats.
5. Assumir les funcions de responsable de planta en cas d'absència temporal.
6. Detectar aquelles situacions de risc que requereixin l'aplicació de les mesures per a la
prevenció de riscos laborals, executant-les quan sigui necessari.
7. I d'altres que, amb caràcter general, li siguin atribuïdes segons la seva categoria.
D.- CONDICIONS DE TREBALL
D.1. Esforços físics
Moderats, propis del sosteniment i/o maneig d'objectes de pes mig, de manera freqüent.
D.2. Ambient de treball
Regular, propi de treballs a la intempèrie o sota canvis freqüents de temperatura, humitat i
il·luminació, de manera freqüent.
D.3. Riscos possibles
Riscos previsibles i controlats amb lesions lleus de manera freqüent.
E.- PROVISIÓ DEL LLOC
E.1. Requisits per a la seva provisió
- Titulació: Equivalent a la propia del grup de classificacio C1 dels funcionaris.
- Altres: Nivell de coneixement de català exigit d'acord amb el Decret 161/2002 sobre avaluació
i certificació de coneixements de català.
- Carnet de conduir.
E.2. Mèrits rellevants a considerar en la seva provisió
- Formació:
En l'àmbit de:
- Coneixements sobre manteniment i conservació de la infraestructura publica.
- Organització del treball.
- Control de materials.
- Prevenció de riscos i seguretat i salut laboral.
- Informàtica a nivell d'usuari.
- Experiència:
En l'àmbit de la direcció operativa a l'Administració Publica i/o al sector privat.
F.- DADES ECONOMIQUES
PUNTS VALORACIO: 475.
GRUP CLASSIFICACIO: C1.
NIVELL COMP. DESTINACIO: 18.
COMPLEMENT ESPECIFIC: RETRIBUCIO ANUAL SEGONS ACORD - GRUP CLASSIFICACIO –
COMPLEMENT

D’acord amb el conveni laboral vigent:
Categoria d’encarregat de les instal·lacions de Mas de Barberans de l’àrea de residus
Salari base....................... 1.060,84 €
Plus conveni........................477,37 €
Plus toxicitat.......................212,17 €
Plus vestuari.........................42,44 €
Plus transport.......................42,44 €
Trienni..................................28,64 €

