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Administració Local

2017-03319
Consell Comarcal del Baix Penedès

ANUNCI

del Consell Comarcal del Baix Penedès, pel qual es fa pública l’aprovació de les bases específi ques i la convocatòria 
d’un procés selectiu per cobrir amb caràcter funcionari interí, a temps parcial, un auxiliar administratiu, grup C2, 
per dur a terme les tasques d’execució d’un programa de caràcter temporal en matèria de gestió del servei SAD 
dependència adscrit al Departament de Serveis Socials del Consell Comarcal del Baix Penedès.

La Junta de Govern, reunida en sessió ordinària 4/2017, de 12 d’abril, ha aprovat les bases específi ques i la 
convocatòria que han de regir l’esmentat procés selectiu, i que es fa públic per tal que les persones interessades 
hi concorrin. 

A continuació es transcriu el text íntegre de les bases:

“BASES ESPECÍFIQUES DEL CONCURS, PER A SELECCIONAR AMB CARÀCTER FUNCIONARI INTERÍ, 
A TEMPS PARCIAL, UN AUXILIAR ADMINISTRATIU PER DUR A TERME LES TASQUES D’EXECUCIÓ D’UN 
PROGRAMA DE CARÀCTER TEMPORAL EN MATÈRIA DE GESTIÓ DEL SERVEI SAD DEPENDÈNCIA ADSCRIT 
AL DEPARTAMENT DE SERVEIS SOCIALS DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX PENEDÈS.

1. Objecte i justifi cació. Selecció i provisió, amb caràcter funcionari interí, a temps parcial, d’un auxiliar administratiu, 
grup C2, per dur a terme les tasques d’execució d’un programa de caràcter temporal en matèria de gestió del servei 
SAD dependència adscrit al Departament de Serveis Socials del Consell Comarcal del Baix Penedès.
La present convocatòria es justifi ca en l’article 10.1 a) i c) del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel 
qual s’aprova el tex refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic que permet el nomenament de funcionaris 
interins, per raons expressament justifi cades de necessitat i urgència, quan es doni la circumstància de la necessitat 
d’execució de programes de caràcter temporal i, en concret, per la necessitat urgent d’incorporar interinament una 
persona amb qualifi cació i experiència sufi cient per assumir les tasques d’execució d’un programa temporal en 
matèria de gestió del servei SAD dependència adscrit al Departament de Serveis Socials del Consell Comarcal del 
Baix Penedès.
La Junta de Govern 8/2004, de 27 d’abril (Ple 2/2004, de 8 de juny) va aprovar les bases generals que han de regir 
els processos selectius de la corporació, modifi cades pel Ple en sessió 2/2008, de 4 de març (publicades al BOPT 
núm. 70, de 25 de març) i sessió 10/2011, de 13 de desembre (publicades al BOPT núm. 54, de 5 de març de 
2012). El text complert està disponible a la website www.ccbp.cat i a les ofi cines del Consell Comarcal. També es 
pot sol·licitar per correu electrònic: tecpersonal@baixpenedes.cat.
D’acord amb aquestes Bases Generals (BG, en el successiu), la convocatòria de processos selectius concrets 
requereix l’aprovació d’unes Bases Específi ques amb l’abast que aquelles preveuen. En conseqüència, l’objectiu 
de les presents Bases Específi ques és regir el procediment de selecció i provisió, mitjançant concurs lliure, amb 
caràcter funcionari interí, a temps parcial, d’un auxiliar administratiu, grup C2, per dur a terme les tasques d’execució 
del programa abans esmentat i que té prevista una retribució bruta anual (any 2017) de 13.822,45 €. La jornada de 
treball serà de 30 hores a la setmana.

2. Condicions de les persones aspirants. Poden participar-hi les persones que compleixin els requisits establerts a 
la BG 2. 
Títol acadèmic requerit (BG 2.5): tenir, o estar en condicions de tenir, el títol de Graduat Escolar (EGB), títol de 
Formació Professional de primer grau (FPI), títol de Graduat en Educació Secundaria Obligatòria (ESO) o equivalent, 
en la data en què acabi el termini de presentació de sol·licituds. 
Nivell mínim de coneixement de llengua catalana (BG2.7): El nivell C de la Secretaria de Política Lingüística o dels 
títols, diplomes i certifi cats que són considerats equivalents (Ordre CLT/197/2002, de 12 de juny).
Les funcions previstes per a aquest lloc de treball no inclouen l’exercici d’autoritat. Per tant, no s’exigeix la nacionalitat 
espanyola.
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3. Funcions. Les funcions principals que corresponen a aquest lloc de treball són les següents:
TASQUES PRINCIPALS AUXILIAR ADMINISTRATIU
Efectuar les citacions i els recordatoris de les sessions d’òrgans col·legiats.
Responsabilitat: Actitud de servei als clients; voluntat d’atendre’l efi caçment i solucionar-los llurs problemes.
Autoconfi ança: Donar la sensació de que es domina la matèria objecte de la conversa amb el client.
Empatia: Capacitat per comprendre les necessitats del client, cercar l’alternativa més plausible i exposar-la 
amablement.
Jornada laboral normal, en còmput anual, però amb distribució horària setmanal específi ca del lloc de treball, per 
necessitats del servei (p. ex. tarda i/o vespre)
Utilització i la custòdia d’informació reservada. Si es revela pot comportar situacions desagradables no desitjades.
Resistència a la desmotivació conseqüència de l’atenció a clients amb necessitats emocionals especials.
Resistència a la desmotivació conseqüència de la reiterada realització de tasques molt mecàniques.
Atendre el públic amb amabilitat i educació.
Realització i comprovació d’operacions aritmètiques i matemàtica fi nancera bàsica. Nocions de tècnica 
pressupostària.
Polivalència: Realització de tasques materials de tipologia diversa (Grups C) i que demanin ensinistrament 
complementari, o que interessin diversos departaments o de caràcter interdepartamental
C2 EGB, ESO
Dur a terme accions que porten a garantir la correcta atenció als usuaris.
Preparar propostes de resolució en afers del seu negociat, que no comporten una especial difi cultat.
Utilització d’ofi màtica, informàtica i telemàtica a nivell d’usuari intermedi (Proces.textos, full de càlcul, expedients, 
comptabilitat, correu electrònic, gestor web, internet).
Enregistrament de la correspondència despatxada.
Arxiu material i classifi cació de documents.
Informació, despatx al públic i atenció telefònica.
Tramitar expedients i processos administratius, seguin pautes prèviament establertes, utilitzant mitjans informàtics 
o materials establerts
Informació i atenció al ciutadà sobre tots els serveis i activitats comarcals, derivant, si fos necessari, a cada àrea 
corresponent
Assessorament i gestió de tràmits: recepció de sol·licitud i informació genèrica sobre l’expedient
Realització i comprovació d’operacions aritmètiques i informatització de fets comptables. Nocions de tècnica 
pressupostària.
TASQUES ESPACÍFIQUES AUX. ADM. SAD DEPENDÈNCIA
Càlcul del copagament que ha de realitzar l’usuari, segons ordenança de preu públic
Donar d’alta al gestiona els expedients d’aquest servei
Control del pressupost
Notifi cació a l’interessat i als ajuntaments de l’aprovació, denegació, pròrroga, etc.
Contacte amb les empreses per facturació, alta i baixa d’usuaris, etc.

4. Sol·licituds i admissió. D’acord amb el procediment establert a la BG 4, amb les següents especifi cacions:
4.1. De conformitat amb l’Ordenança fi scal of1 del Consell Comarcal del Baix Penedès, que estableix les taxes per 
l’expedició i tramitació de documents administratius (BOPT 269 fascicle primer, de 20 de novembre de 2008), es 
fi xen els drets d’examen en proves de selecció per a la provisió de places. En aquest cas, per a l’accés a places 
amb caràcter temporal es fi  xa una taxa de 5 €.
4.2. Pagament. Al nostra web www.ccbp.cat (dins l’apartat Consell - treballar al Consell) ) trobareu una liquidació amb 
codi de barres de la corresponent taxa. El pagament s’ha de fer efectiu mitjançant qualsevol caixer de “Caixabank” o 
a través de la línia oberta d’aquesta entitat bancària si en sou clients. S’haurà de fer constar com a remitent el nom 
i cognoms de l’aspirant i com a concepte el nom de la convocatòria a la que us presenteu. S’haurà d’adjuntar a la 
sol·licitud una còpia del resguard del pagament.
4.3. La manca de pagament, el pagament incomplet o la no acreditació de l’abonament de la taxa corresponent, 
determinarà l’exclusió de l’aspirant.
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5. Sol·licituds de persones que tinguin la condició legal de disminuïts. Segons el previst a la BG 

6. Llista de persones aspirants. Segons el previst a la BG 6.

7. Tribunal qualifi cador. Segons el previst a la BG 7.

8. Desenvolupament del concurs. Segons el previst a la BG 8.3., amb la següent especifi cacions
8.1. El tribunal valorarà els mèrits al·legats i degudament acreditats documentalment pels aspirants, mitjançant 
fotocòpies compulsades, d’acord amb els criteris de valoració i puntuacions següents, amb a un màxim de 12 punts:
A) experiència professional: fi ns un màxim de 6 punts.
a.1) Per serveis prestats en qualsevol Administració Pública en un lloc de treball de les mateixes característiques i 
funcions anàlogues del lloc de treball convocat, a raó de 0,05 punts per mes complert treballat.
El temps treballat a l’administració, si en tot o part, ho ha estat al Consell Comarcal del Baix Penedès, s’atorgarà 
fi ns un màxim de 2 punts addicionals per tres anys de servei o la corresponent proporció.
a.2) Per l’acreditació d’experiència en llocs de treball similars en l’empresa privada, a raó de 0,025 punts per mes 
complert treballat. 
L’experiència professional en les administracions o empreses del sector públic s’ha d’acreditar mitjançant certifi cació 
de l’òrgan competent amb indicació expressa de la categoria professional desenvolupada i període de temps. 
L’experiència professional en el sector privat s’ha d’acreditar mitjançant l’aportació dels contractes de treball i de 
l’informe de vida laboral emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social.
A efectes d’experiència professional, només es tindrà en compte l’experiència demostrada i acreditada dintre dels 
10 anys immediatament anteriors a la data de la convocatòria.
B) Altres titulacions: Per estar en possessió de titulació diferents a la mínima exigida en la base 2 d’aquesta 
convocatòria, relacionats amb les funcions pròpies de la plaça que es convoca, fi ns a un màxim de 3 punts i d’acord 
amb el següent barem:
-  Per tenir el títol de batxillerat o cicle formatiu de grau superior o equivalent, 1 punt.
-  Per tenir un títol de cicle formatiu de grau superior de la branca professional d’administració i gestió o equivalent, 

2 punts.
C) Formació i perfeccionament: Es valora l’assistència a cursos, jornades i seminaris de formació, d’especialització 
o de perfeccionament, amb certifi cat de participació o assistència i aprofi tament, impartits per organismes ofi cials 
sobre matèries relacionades amb les funcions pròpies del lloc de treball que es convoca, fi ns a un màxim de 3 punts 
i d’acord amb el següent barem:
- Per cursos de durada fi ns a 19 hores: 0,10 punts
- Per cursos de durada de 20 a 40 hores: 0,20 punts
- Per cursos de més de 40 hores: 0,30 punts
Nomes es tindran en compte els cursos dels darrers deu anys. Els candidats han d’aportar certifi cat justifi catiu 
d’haver realitzat els cursos en els que consti de forma expressa el nombre d’hores.
8.2. Realització de proves de comprovació de coneixements o de caràcter pràctic (d’acord amb el que estableix 
l’últim paràgraf de l’apartat 8.3.BG), amb a un màxim de 8 punts:
Resolució d’un cas pràctic que plantejarà el tribunal sobre matèries relacionades amb el servei, fent especial èmfasi 
en les tasques específi ques del lloc de treball. La realització d’aquesta prova és voluntària i no eliminatòria. El temps 
per a la seva realització no pot ser superior a 1h 30 minuts. Es valorarà la demostració de coneixements propis de la 
professió i domini de la normativa sectorial. També es valorarà la claredat i ordre de les idees, la facilitat d’exposició 
escrita i la capacitat de síntesi. Es qualifi carà de 0 a 8 punts.
8.3. En el supòsit establert a la BG 8.5 tindrà lloc una entrevista, amb l’abast i puntuació que estableix aquella base 
general (3 punts).

9. Qualifi cació. Segons el previst a la BG 9.

10. Presentació de documents. Segons el previst a la BG 11.

11. Nomenament i pressa de possessió. Segons el previst a la BG 12, amb la següent particularitat: el nomenament 
estarà vinculat a la execució amb caràcter temporal i de durada determinada del programa “gestió del servei SAD 
dependència adscrit al Departament de Serveis Socials del Consell Comarcal del Baix Penedès”.

12. Assignació de destinacions. Segons el previst a la BG 13.

13. Règim d’impugnacions i al·legacions. Segons el previst a la BG 14.”

El Vendrell (Baix Penedès), 20 d’abril de 2017
El secretari, Salvador Ester Casals
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