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Salari brut mensual previst:2.091,12 euros mensuals per dotze mensualitats més dues pagues 
extraordinàries amb els import legalment corresponents.  
 

Grup Nivell Salari Base Salari Base Complement Complement 
mes paga extra Destí Específic 

A2 19 1.071,06 781,15 466,05 554,01 
 

Durada: La data d’incorporació està prevista en la primera quinzena del mes de juny del 2022 fins el 31 
de desembre de 2022 amb possibilitat de pròrroga, si s’escau. 

 

SEGONA.- Requisits de les persones aspirants per a participar en la convocatòria. 

Per a ésser admès/a com a aspirant a les proves de selecció, s'hauran de reunir els següents requisits: 

a) Tenir nacionalitat espanyola o de qualsevol dels països membres de la Unió Europea, o la dels 
estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per 
Espanya, és aplicable la lliure circulació de treballadors/es. 
 
També hi poden ser admesos/es el/la cònjuge, els/les seus/seves descendents i els/les 
descendents del/de la cònjuge, tant dels/de les ciutadans/es espanyols/es com dels/de 
lesnacionals d'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/es, independentment de la seva nacionalitat, sempre que els/les 
cònjuges no estiguin separats/des de dret i, pel que fa als/a les descendents, siguin menors de 
21 anys o més grans d'aquesta edat però que visquin a càrrec dels seus progenitors. 
 
Les persones estrangeres amb residència legal a l'estat espanyol podran accedir a les 
administracions públiques com a personal laboral en igualtat de condicions que les persones 
espanyoles. 
 
Els/les nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea hauran d'acreditar la seva 
nacionalitat. Només per llei de les Corts Generals o de les Assemblees Legislatives de les 
Comunitats Autònomes es podrà eximir del requisit de la nacionalitat per raons d'interès general 
per a l'accés a la condició de personal funcionari. 
 
Els/les nacionals d'altres Estats membres de la Unió Europea hauran de demostrar 
coneixements suficients de castellà i català, podent-se exigir la superació de proves amb 
aquesta finalitat. 
 

b) Haver complert 16 anys i no superar l'edat establerta per a la jubilació forçosa, en la data 
d'acabament del termini de presentació de sol·licituds. 
 

c) Tenir capacitat funcional per al desenvolupament de les tasques del lloc de treball objecte de la 
convocatòria. 
 

d) Estar en possessió del títol de Grau universitari, Llicenciatura, Diplomatura o equivalent, o estar 
en condicions de tenir l’acreditació corresponent en la data en que s’acaba el termini de 
presentació de sol·licituds per aprendre part en les proves selectives. 
 
En cas d'invocar un títol equivalent a l'exigit, correspondrà a l'aspirant la seva acreditació 
mitjançant norma legal o certificat expedit pel Ministeri d'Educació. 



  B
  B

ut
lle

tí 
O

fic
ia

l d
e 

la
 P

ro
ví

nc
ia

 d
e 

B
ar

ce
lo

na

 

D
at

a 
29

-4
-2

02
2

 

C
V

E
 2

02
21

00
69

45
3

 

P
àg

. 3
-1

7

 

ht
tp

s:
//b

op
.d

ib
a.

ca
t

  A

e

f)

g

h

i)

j)

 

Aques
contin

 

TERC

Les in
que r
Presid
Proce

contin
public
manife
semp

Els/les
següe

 
e) No haver 

pública, ni
públics pe
inhabilitat/
equivalent
 

) Les perso
suficients 
 

g) No patir c
correspon
 

) No trobar-
vigent. 
 

) Acreditar 
General d
C1) d’aco
l’avaluació
 
En el cas 
nivell de c
que ha de 
 

) Les perso
l’adequaci
previstos a
amb el dic
en els term
persones 
l’article 7 d

sts requisits s
nuar complint f

CERA.- Prese

nstàncies sol·l
reuneixen tote
denta de la C
edimiento Ad

nuació detalla
cació al Diari 
estant que re
re a la data d’

s interessats/
ents mitjans: 

 estat separa
i trobar-se en 
er resolució 
/ada o en si
t que impedeix

nes aspirants 
de castellà mi

cap malaltia n
ents a la plaça

-se comprès e

estar en poss
e Política Lin
rd amb el M

ó de llengües o

 de que les p
atalà exigit, ha
 ser superada

ones amb dis
ó de temps 
a la convocatò
ctamen exped
mes previstos 
amb discapac
del Decret esm

s'han de com
fins a la data d

ntació d'instà

icitant prendre
es i cadascu

Corporació i es
ministrativo C

at, en el term
 Oficial de la
uneixen totes
expiració del 

des per a par

 

at/ada mitjanç
 inhabilitació a
judicial. En 
tuació equiva
xi, en el seu E

 que no tingui
itjançant la su

ni disminució 
a. 

en causes d'in

sessió del cer
güística de la
arc europeu 
o d’aquells qu

persones aspir
auran de reali

a pels/per les a

capacitat pod
i mitjans ma
òria i el motiu
it per l’equip m
 al Decret 66/
citat. Als efect
mentat.  

mplir el darrer
de la incorpor

àncies. 

e part en la co
una de les co
s presentaran
Común de la

mini de 20 d
 Província de
 i cadascuna 
termini asseny

rticipar en aqu

çant expedien
absoluta o esp

el cas de s
alent ni have
Estat, en els m

in la nacionali
uperació d’una

que impedeix

ncapacitat o d

rtificat de con
a Generalitat 
comú de refe

ue reconeix co

rants no pugu
itzar la prova d
aspirants. 

dran demanar
aterials per a 
u d’aquestes. C
multiprofessio
/1999, de 9 de
tes d’aqueste

r dia del term
ració al lloc de

onvocatòria o
ondicions exi
 en la forma 
as Administra

dies hàbils c
e Barcelona 
 de les condic
yalat per a la 

uesta convoca

nt disciplinari 
pecial per ade
ser nacional 

er estat sotm
mateixos terme

tat espanyola
a prova estable

xi el normal d

d'incompatibilit

neixements de
de Catalunya
erència per a
om a equivalen

uin acreditar d
d’aptitud de ca

r a la sol·licit
 la realització
Caldrà que ad

onal competen
e març, sobre

es adaptacions

mini de prese
e treball. 

n les persone
igides en la 
que determin
acions Públic

comptats a pa
(BOPB) amb 
cions exigides
presentació d

atòria, hauran

del servei de
esenvolupar oc

d'un altre E
mès/esa a sa
es, l'accés a l'o

 hauran d’acre
erta a l’efecte.

esenvolupam

tat de les prev

e llengua cata
 nivell C de s

a l’aprenentatg
nts.  

documentalme
atalà prevista 

ud de particip
ó de les prov
djuntin la cond
nt, o per l’òrga
 l’accés a la f
s es considera

entació de so

s aspirants ha
base segona
a l’art. 16 de 

cas (en enda
artir de l’ende
 la referència
 en les prese
’instàncies. 

 de presentar

e cap admini
cupacions o c
Estat, no tro

anció disciplin
ocupació públ

editar coneixe
. 

ment de les fu

vistes a la leg

alana de la D
suficiència (ce
ge, l’ensenya

ent la posses
 en aquestes 

pació, l’adapt
ves i dels ex
dició de disca
an tècnic comp
funció pública 
arà el que es

ol·licituds i s'h

auran de fer c
a, s’adreçaran
 la Ley 39/20

avant LPACA
emà de la da

a a la convoc
ents bases, ref

r una sol·licitu

stració 
càrrecs 
obar-se 
nària o 
lica. 

ements 

ncions 

gislació 

Direcció 
ertificat 
ment i 

sió del 
bases, 

tació o 
xercicis 
pacitat 
petent, 
 de les 

stableix 

han de 

constar 
n a la 
15, del 

AP), a 
ata de 
catòria; 
ferides 

ud pels 



  B
  B

ut
lle

tí 
O

fic
ia

l d
e 

la
 P

ro
ví

nc
ia

 d
e 

B
ar

ce
lo

na

 

D
at

a 
29

-4
-2

02
2

 

C
V

E
 2

02
21

00
69

45
3

 

P
àg

. 4
-1

7

 

ht
tp

s:
//b

op
.d

ib
a.

ca
t

  A

- Presentació d’instàncies de manera presencial: Registre General del Consell Comarcal del 
Baix Llobregat, Parc Torreblanca, s/n. 08980 Sant Feliu de Llobregat. 

- Horari de registre: el que s’indica a la pàgina web de l’entitat. 

- Presentació telemàtica d’instàncies: Tramitador electrònic d’aquest Consell Comarcal, e.trac, 
que es troba al web. 

- Si s’optés per presentar-ho per correu administratiu postal, els/les aspirants hauran de 
comunicar-ho per correu electrònic a l’adreça: seleccio.rrhh@elbaixllobregat.cat, per al seu 
coneixement, dins del termini de presentació d’instàncies.  

No s’admeten sol·licituds presentades per correu electrònic. 

Les persones interessades que desitgin prendre part en les proves selectives hauran de presentar 
instància normalitzada adreçada a la Presidenta del Consell Comarcal acompanyada de la següent 
documentació, amb la indicació de la convocatòria a la qual es presenta. 

1. Document Nacional d’Identitat (fotocòpia) o, si s’escau del passaport. 
2. “Currículum vitae” 
3. Fotocòpia de la titulació requerida per a participar en el procés selectiu. 
4. Fotocòpia de la documentació acreditativa d’estar en possessió, si escau, dels coneixements de 

llengua catalana del nivell exigit o superior, per a quedar exempt/a, si correspon, de la realització 
de la prova en coneixements de llengua catalana. 

5. Relació de mèrits al·legats a tenir en compte a la fase de concurs i mèrits, i circumstàncies 
al·legades que hagin de ser valorades. Segons el format que es pot trobar a l’apartat 
corresponent a la convocatòria, dins de l’espai web de l’entitat a “Ofertes de Treball”. 

6. Declaració de complir totes i cadascuna de les condicions exigides en les bases d’aquesta 
convocatòria sempre referides a la data en què expira el termini assenyalat per a la presentació 
d’instàncies. Segons el format que es pot trobar a l’apartat corresponent a la convocatòria, dins 
de l’espai web de l’entitat a “Ofertes de Treball”. 

 

El model normalitzat d’instància es pot obtenir a les oficines de la seu del Consell Comarcal del Baix 
Llobregat, Parc de Torreblanca, N-340 pk 1249, 08980 Sant Feliu de Llobregat, i a la pàgina web de 
l’entitat, www.elbaixllobregat.cat. 

Per a ésser admès/a i, en el seu cas, prendre part en les proves selectives corresponents, és suficient 
amb què els/les aspirants manifestin expressament a la instància que compleixen totes i cadascuna de 
les condicions exigides en la base segona d’aquestes bases, amb independència de la posterior 
acreditació en finalitzar el procés selectiu o en qualsevol moment que el Tribunal ho consideri necessari 
per a la seva verificació.  

L’acreditació dels mèrits al·legats així com del compliment de les condicions exigides, pot ser reclamada 
pel Tribunal als/a les candidats/es presentats/des en qualsevol moment del procés selectiu. La no 
presentació o la confirmació de la falsedat en els mèrits o condicions al·legades, suposaran l’expulsió de 
la candidatura del procés selectiu. 

Tots aquells mèrits avaluables, d’acord amb el barem establert en la base sisena, no s’hauran d’adjuntar 
a la sol·licitud, atès que només els hauran de presentar aquelles persones que hagin superat l’oposició, 
que ho faran en el termini establert a la base sisena. 

Les dades corresponents al domicili, telèfon i adreça electrònica que figurin a la sol·licitud es consideraran 
com les úniques vàlides a efectes de notificacions. Serà responsabilitat exclusiva de les persones 
aspirants els errors en la seva consignació i la comunicació amb el Consell Comarcal del Baix Llobregat 
de qualsevol canvi d’aquestes. 
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En la mateixa resolució es determinarà el lloc, la data i l'hora del començament de les proves i l'ordre 
d'actuació de les persones aspirants, si s'escau. La llista provisional s'elevarà a definitiva, sense 
necessitat d'una nova publicació, si en el termini de 10 dies establert si no es presenten al·legacions. 

Per a tot allò que en aquesta matèria no està especificat en aquest apartat li serà d'aplicació la base 
quarta de les bases generals d'aquest Consell Comarcal, corresponent a la relació de persones admeses 
i excloses i el tractament de dades personals. 

La data de publicació d’aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona serà indicativa 
dels terminis a l’efecte de possibles impugnacions. 

Totes les comunicacions i resultats de les proves es publicaran a la pàgina web del Consell Comarcal. 

 

CINQUENA- Funcions. 

Funcions principals del lloc de treball: 

- Informar, orientar i oferir suport generalista a joves en els àmbits de l’educació, el treball, la salut, 
l’habitatge i la mobilitat internacional. 

- Informar i derivar a serveis i programes especialitzats segons la complexitat de les demandes. 
- Crear material específic per a professionals de joventut i altres agents afins. 
- Dissenyar, elaborar, implementar i avaluar projectes diversos i de caràcter descentralitzat, 

segons les necessitats de suport dels SIOAJ detectades a la comarca. 
- Realitzar tallers i sessions informatives presencials i virtuals per a col·lectius de joves i de 

professionals, segons les necessitats detectades a la comarca. 
- Treballar en xarxa i coordinar-se amb diferents agents i serveis relacionats amb els joves. 
- Dinamitzar les xarxes socials i el contingut del web corporatiu. 
- Elaborar el Pla d’Acció Anual de l’Oficina Jove i garantir-ne el seguiment. 
- Dur a terme la part administrativa i la memòria justificativa de les accions impulsades en el Pla 

d’Acció Anual de l’Oficina Jove. 
- Utilitzar el Registre d’Informació Juvenil, garantint-ne l’actualització de les dades. 
- Col·laborar activament en l’organització d’activitats i el desenvolupament d'accions impulsades 

des del Servei Comarcal de Joventut del Baix Llobregat. 
 

SISENA.- Selecció, mèrits i valoracions. 

El sistema de selecció emprat en aquesta convocatòria és el de concurs-oposició. Aquest s’articula en 
torn lliure. 

Les proves específiques de coneixement de català i castellà, així com les entrevistes d’avaluació 
psicològica o similars, si s’escauen, es puntuaran com a apte/a o no apte/a. 

El resultat final de la fase d’oposició serà la suma de les puntuacions obtingudes en el conjunt de les 
proves puntuables realitzades. 

 

a) Fase d’oposició. Celebració de les proves 

Les persones candidates que acompleixin amb els requisits hauran de realitzar una prova que consisteix 
en el desenvolupament de dos exercicis. 

Només hi haurà una convocatòria per a cada prova i/o exercici. Les candidatures que no compareguin al 
desenvolupament de les proves a realitzar en data, lloc i hora que s’assenyali seran excloses, excepte 
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b) Fase de concurs 

La fase de concurs consistirà en la valoració dels mèrits al·legats i acreditats documentalment pels/per les 
candidats/es, fins un màxim de 10 punts, i de conformitat amb l’escala següent: 

 
a) Experiència professional desenvolupada com a Tècnic/a de joventut directament relacionada amb les 

funcions a desenvolupar, a raó de 0,10 punts per mes complet treball, fins un màxim de 4 punts. 
 
b) Experiència professional relacionada amb les funcions a desenvolupar, experiència no directa però 

vinculada o desenvolupada amb una categoria inferior, a raó de 0,25 punts per any efectivament 
treballat o fracció igual o superior a 6 mesos, fins un màxim de 2 punts. 

 

- Els mèrits exigits en la fase de concurs als punts anteriors es justificaran de la manera següent: 

a) Els documents presentats poden ser fotocòpies dels originals. En el cas de que el Tribunal ho 
consideri i sempre abans de la contractació si s’escau o nomenament, aquests documents 
hauran de presentar-se amb fotocòpies degudament compulsades per ala mateixa corporació o 
per aun altre organisme oficial, requisit sense el qual no tenen valor probatori. 

b) La valoració dels serveis prestats en l’àmbit d’una Administració pública, en virtut d’un 
nomenament o d’un contracte de naturalesa laboral, es farà a través de la certificació de la 
secretaria o de l’òrgan competent en matèria de personal de l’Administració corresponent dels 
serveis prestats en l’òrgan públic corresponent, en el qual hi haurà de constar de forma clara i 
expressa el càrrec de l’òrgan que té la competència per aexpedir el certificat, o el de l’òrgan a qui 
delegui, i el grup, el règim jurídic, l’especialitat de les funcions, la jornada desenvolupada i el 
període concret de prestació dels serveis. 

c) A aquests efectes, es computarà un mes com a 30 dies naturals i, en els supòsits de 
dedicacions a temps parcial, la puntuació es computarà proporcionalment a la dedicació 
acreditada. 

d) La valoració dels serveis prestats en l’àmbit privat, quan així s’estableixi en  les  bases 
específiques de cada convocatòria, en virtut d’un contracte de naturalesa laboral, es farà a través 
de l’aportació de còpia autenticada del contracte laboral i/o de l’informe de vida laboral emès 
per la Tresoreria General de la Seguretat Social, en els quals hi haurà de constar de forma clara i 
expressa la categoria professional, la jornada desenvolupada i el període concret de prestació 
dels serveis. 

e) L’experiència com a treballador/a autònom/a, s’acreditarà mitjançant els documents fiscals 
corresponents i aquella altra documentació que mostri la tipologia, el contingut, els destinataris, i 
altres característiques rellevants del treballs realitzats. 

 

L’experiència laboral s’acreditarà  amb el certificat d’empresa, contracte o nomenament, juntament amb el 
document de la vida laboral, especificant, en qualsevol cas, el temps exacte de la prestació del servei, 
l’empresa o administració on es va prestar el servei i les tasques o funcions que va desenvolupar durant 
el període esmentat, no podent-se acceptar les nòmines com a document acreditatiu. 

A aquests efectes, es computaran els serveis prestats i reconeguts amb caràcter previ a l’ingrés al cos o 
l’escala, a l’empara del que estableix la Llei 70/1978, de 26 de desembre, de reconeixement de serveis 
previs a l’administració pública. 
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4.- Altres mèrits a considerar pel Tribunal, en especial l’elaboració d’estudis i treballs i les activitats de 
transmissió de coneixements, llevat que siguin tasques pròpies del lloc de treball, fins a 1 punt. 

 

Els mèrits insuficientment acreditats no seran valorats. 

La puntuació obtinguda a la fase de concurs no podrà ser aplicada per a superar la fase d’oposició, la 
superació de la qual s’ha de fer de forma independent. Per tant, la valoració de la fase de concurs s’ha de 
realitzar únicament als/a les aspirants que hagin superat la fase d’oposició. 

La valoració dels mèrits no pot significar, en relació al conjunt de proves selectives, més de la tercera part 
de la puntuació màxima total. 

Les persones candidates obtindran la seva puntuació final de la suma aritmètica obtinguda en la fase 
d’oposició i de la fase de valoració del seu currículum. En el supòsit d'empat entre diferents candidatures 
prevaldrà el resultat obtingut a la fase d’oposició. 

 

Entrevista curricular: 

Amb caràcter potestatiu, el Tribunal podrà realitzar una entrevista a les candidatures que hagin superat la 
fase d’oposició amb l’objectiu de clarificar aquells aspectes curriculars que es considerin necessaris. 
 
Aquesta entrevista no és puntuable. 
 

SETENA.- Tribunal seleccionador. 

Estarà constituït en la forma següent: 

 

President/a: 

Titular:  Rosa M. Pérez Martínez 

 Coordinadora Àrea d’Organització i Innovació 

Suplent: Lluís González Roig  

 Secretari Accidental 

 

Vocals: 

 Titular: Juanjo Sánchez Carrasco 

Responsable de la Xarxa Catalana de Serveis d'Informació Juvenil - Generalitat de Catalunya 

Suplent:Tècnic/a de la Xarxa Catalana de Serveis d'Informació Juvenil – Generalitat de 
Catalunya 

 

 Titular: Tècnic/a Joventut admon. Local. 

Suplent: Tècnic/a Joventut admon. Local. 
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El tribunal podrà disposar la incorporació a les seves tasques d’assessors/es especialistes, amb veu però 
sense vot, perquè col·laborin en aquelles proves o exercicis, els quals es limitaran a prestar col·laboració 
en les seves especialitats tècniques. 

En el funcionament del’òrgan seleccionador es vetllarà pel compliment del principi d’independència i 
discrecionalitat tècnica en la seva actuació, així com de la resta de principis pels quals es regeix la 
selecció dels empleats/des públics/ques. En aquest sentit, la pertinença a l’òrgan de selecció serà sempre 
a títol individual, i no es podrà ostentar aquesta en representació o per compte de ningú. 

El Tribunal haurà d’observar l’oportuna confidencialitat i el secret professional en tot el que fa referència a 
les qüestions tractades a les reunions que es duguin a terme. 

Els membres del Tribunal seleccionador s’abstindran d’intervenir-hi i els/les aspirants podran recusar-los 
si els afecta alguna de les causes previstes als articles 23 i 24 de la Ley 40/2015, d’1 d’octubre, de 

Régimen Jurídico del Sector Público. 

Igualment els/les aspirants podran recusar els membres del Tribunal seleccionador quan concorrin les 
circumstàncies previstes, en el termini de 10 dies hàbils comptats a partir de la publicació  de la resolució 
referida a la llista de persones admeses i excloses. 

Les decisions del Tribunal seleccionador, que estan sotmeses en el seu règim de funcionament a les 
normes pròpies dels òrgans col·legiats, s’adoptaran per majoria dels vots presents, resolent en cas 
d’empat el de qui actuï com a president/a. 

El Tribunal seleccionador queda facultat per a resoldre els dubtes o les incidències que puguin esdevenir-
se sobre el desenvolupament del procediment de selecció, així com per a declarar desert el procés en el 
cas de que les candidatures presentades no reuneixi el perfil necessari mínim pels llocs a cobrir. 
 
 
NOVENA.- Relació d'aprovats, llista d'espera i presentació de documents. 

Acabada la selecció de les persones aspirants, el Tribunal farà pública mitjançant la pàgina web i el tauler 
d'anuncis de l'entitat, la relació d'aprovats per ordre de puntuació de major a menor. 

El tribunal no pot aprovar ni declarar que ha superat les proves selectives un nombre superior d'aspirants 
al de la plaça objecte de la convocatòria, de forma que en cap cas la seva proposta no pot contenir més 
d'un/a aspirant als llocs de treball que surten a concurs lliure. 

El/la president/a del tribunal trametrà a la presidència de l'entitat la proposta de candidatura que, havent 
superat el procés selectiu, hagi obtingut major puntuació. Aquesta candidatura serà la que es proposarà a 
la Presidència per al seu nomenament com a TÈCNIC/A MITJÀ/ANA DE JOVENTUT, OFICINA JOVE, 
FITXA 42 CONTRACTE PROGRAMA, que es produirà un cop aquesta sigui aprovada per la presidència 
de la institució.  

Els/les concursants que no hagin estat seleccionats/des, però que hagin superat el procés selectiu, 
restaran en llista d'espera amb ordre d'expectativa segons puntuació per a cobrir possibles vacants o 
substitucions del mateix lloc de treball al llarg de l'execució del projecte objecte d'aquesta convocatòria. 

En el termini màxim de 20 dies naturals des de la publicació al tauler d’anuncis del Consell Comarcal de 
la relació de persones aprovades, l’aspirant proposat/da, sense necessitat de requeriment previ, estarà 
obligat/ada a presentar al Servei de Gestió de Recursos del Consell Comarcal del Baix Llobregat, els 
documents acreditatius de les condicions que s’exigeixen a les bases de la convocatòria així com dels 
mèrits al·legats.  

Les persones proposades que no presentin la documentació requerida, llevat dels casos de força major 
que seran degudament comprovats per l’autoritat convocant, i les que no compleixin les condicions i els 
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Les persones que siguin cridades hauran de presentar en el Servei de Gestió de Recursos, en el termini 
màxim de 5 dies naturals a partir de l’avís o notificació del Consell Comarcal, els documents que se’ls 
requereixi per aformalitzar el nomenament o contracte laboral corresponent. 

L’acceptació o renúncia al lloc proposat s’haurà de comunicar al Consell Comarcal per mitjans electrònics 
(correu electrònic, instància electrònica). Si no es rep resposta en el termini màxim de 3 dies naturals 
s’entendrà que la persona ha renunciat a l’oferta proposada. 

Així mateix, les candidatures hauran de comunicar explícitament la seva voluntat de NO CONTINUAR a la 
borsa de treball, en el cas que sigui aquesta la seva voluntat, pels mateixos mitjans electrònics indicats de 
correu electrònic i/o instància electrònica. 

No es podrà formalitzar la contractació laboral o el nomenament com a funcionari/a, en els casos que, en 
aplicació a la normativa laboral i de funció pública vigent, suposi la superació dels límits de contractació o 
nomenament temporal. En aquest cas, la crida es realitzarà a la següent persona candidata. 

La cobertura de les incidències es farà tenint en compte les necessitats del lloc a cobrir i el perfil del 
personal seleccionat. A aquest efecte, es podran realitzar entrevistes a les persones aspirants. Les 
entrevistes no tindran caràcter eliminatori però poden determinar l’ordre de crida en funció del lloc a 
cobrir. 

A les persones seleccionades en aquesta convocatòria, se’ls aplicarà la normativa vigent en matèria 
d'incompatibilitats i el període de pràctica o prova corresponent a aplicar en virtut allò regulat a l’Acord 
vigent de condicions de treball del personal funcionari i laboral d’aquest Consell Comarcal. 

 

Nomenament o contractació 

La modalitat de nomenament com a funcionari/a estarà d’acord amb allò establert a l’art. 10 del Reial 
Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’estatut bàsic de 
l’empleat públic i el Decret 214/1990, de 30 de juliol, en quant als nomenaments com a funcionaris/es 
interins/es. 

Són causes d’extinció dels nomenaments les previstes a l’art. 10 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 
d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic i per les previstes 
a l’art. 7 de Decret 214/1990, de 30 de juliol, o quan cessin les causes de necessitat que motivin el seu 
nomenament. 

La modalitat de la interinitat, ja sigui en règim de contractació laboral temporal o de funcionari/a interí/na, 
vindrà determinada per la naturalesa del lloc de treball o del grup professional a ocupar provisionalment. 

La modalitat de contractació dependrà de la causa que doni lloc a la substitució i es regularà per allò que 
es disposa al Real Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel que s’aprova el Text refós de la Llei de 
l’estatut dels/de les treballadors/es, així mateix la durada de la contractació estarà igualment regulada per 
aquesta norma. 

 

ONZENA.- Període de prova. 

El personal que s'incorpori al Consell Comarcal, tindrà com a període de prova o de pràctiques, realitzat 
sota la direcció del/de la Responsable del Departament que es designi, el que s'assenyala a continuació, 
depenent del grup a efectes de titulació exigida per a d’ingrés a la plaça o lloc de treball en qüestió. 

- GRUPS A1 i A2: 4 mesos naturals. 

- GRUPS C1 i C2. 2 mesos naturals. 
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circulació d’aquestes dades, les persones aspirants queden informades i accepten de forma expressa que 
les dades personals facilitades siguin tractades per aquesta entitat amb l’única finalitat de gestionar la 
seva participació en el procés selectiu al qual es presenta, en els termes i condicions previstos en 
aquestes bases reguladores. Les seves dades podran ser cedides a altres òrgans de l’Administració 
Pública amb competència en la matèria, en compliment d’obligació legal. 

En qualsevol moment, la persona aspirant pot exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, 
limitació del tractament de les seves dades, o exercir el dret a la portabilitat d’aquestes, adreçant un 
escrit, acompanyat d’una còpia del document oficial que l’identifiqui, al Consell Comarcal del Baix 
Llobregat a Parc Torreblanca N-340 pk 1249, 08980, Sant Feliu de Llobregat – 
gestiodades@elbaixllobregat.cat, o al Delegat de Protecció de Dades, a través de l’adreça de correu 
electrònic: dpd@elbaixllobregat.cat. En cas de disconformitat amb el tractament, també té dret a 
presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, www.apdcat.cat. 

 

 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL. 

En tot allò que no estigui previst en les bases, s’aplicaran de manera supletòria el que determini el Real 
Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de 
l’Empleat Públic, el Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en text únic dels 
preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, el Decret 
214/1990, de 30 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de Personal al servei de les entitats locals, i la 
resta de disposicions aplicables. 

 

 

 

 

 

Eva M. Martínez Morales 

Presidenta 

El Baix Llobregat, 26 d’abril de 2022. 
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