Dilluns, 14 de maig de 2012
ADMINISTRACIÓ LOCAL
Ajuntament de Collbató
EDICTE
La Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 25 d’abril de 2012, va aprovar les bases i convocatòria del procés
selectiu per a la provisió de DUES places de Peó de Brigada, UNA de Recepcionista, UNA de Netejador/a, i DUES de
Conserge, que es regirà per les bases comuns aprovades el dia 17 de maig de 2010 per la Junta de Govern Local i
publicades el 26 de maig de 2010 al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, dins del marc del procés de
consolidació de l’ocupació temporal.
Les sol·licituds per participar al procediment selectiu s’hauran de presentar en el termini de vint dies naturals a partir de
l’endemà de la darrera publicació de les bases i convocatòria al BOP i extracte al DOGC, el contingut literal de les bases
es refereix a continuació:
“BASES ESPECÍFIQUES I CONVOCATÒRIA.
BASES ESPECÍFIQUES QUE REGIRAN LA CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA PROVISIÓ DE
DUES PLACES DE PEÓ BRIGADA MUNICIPAL, UNA DE RECEPCIONISTA, UNA DE NETEJADOR/A I DUES DE
CONSERGE, OCUPADES DE FORMA LABORAL INTERINA, EN SEGUIMENT DEL PROCÉS DE CONSOLIDACIÓ DE
L’OCUPACIÓ TEMPORAL, INCLOSA A L’OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ VIGENT DE L’AJUNTAMENT DE
COLLBATÓ. PERSONAL LABORAL.
PROCÉS SELECTIU 02/2012 – PEÓ BRIGADA MUNICIPAL.
Primera.- Objecte de la convocatòria - Identificació de la plaça: PEÓ BRIGADA MUNICIPAL.
És objecte de les presents bases regular el procés selectiu per proveir DUES places de PEÓ BRIGADA MUNICIPAL, del
grup de classificació d’Agrupacions Professionals (antic E), ocupades ambdues de forma laboral interina, de la plantilla
laboral de l’Ajuntament, que es regirà per les bases comuns aprovades el dia 17 de maig de 2010 per Junta de Govern
Local i publicades el 26 de maig de 2010 al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, així com addenda de les bases
comuns publicada el 21 de març de 2012 al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i les bases específiques
següents.
Els conceptes retributius assignats al lloc de treball són equiparats al sistema retributiu del règim estatutari i
corresponen al grup de classificació d’Agrupacions Professionals, complement destí 8 i un complement específic, per un
total brut anual de 18.482,80 EUR corresponent a jornada complerta de 37,5 hores setmanals.
Segona.- Condicions dels aspirants.
A més de les condicions exposades a les bases comuns, els/les aspirants han d’estar en possessió, com a mínim, del
Certificat d’Escolaritat, titulació equivalent o acreditar mitjançant certificació la seva escolarització.

En seguiment del previst a les bases generals, el nivell de coneixements de català previst per aquesta plaça és el nivell
bàsic de català, certificat nivell A, personal d’oficis, segons Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del
coneixement del català i l’aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les
administracions públiques de Catalunya.
La seva acreditació es realitzarà conforme al Decret 161/2002 citat, que pot ser mitjançant els documents següents:
• Fotocòpia confrontada de la documentació acreditativa d’estar en possessió del certificat de coneixement de la llengua
catalana de nivell A o superior de la secretaria de política Lingüística, o equivalent segons el Decret 152/2001, de 29 de
maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de català, i l’Ordre 228/2004, de 21 de juny, sobre els títols,
diplomes i certificats equivalents.
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Tercera.- Coneixement de la llengua catalana.
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• Document que acrediti el coneixement de català dins de l’ensenyament obligatori, cosa que resulta de la certificació
que s’ha cursat de manera oficial a Catalunya la matèria de la llengua catalana d’ensenyament obligatori i s’ha obtingut
el títol que correspon després del 1992.
• Segons preveu l’apartat 2.1.2 de la base general sisena.
Quarta.- Procés selectiu.
El procediment de selecció és el de concurs-oposició lliure, tal i com és previst a l’Oferta pública d’ocupació vigent, i es
regirà segons les bases comuns (publicades el 26 de maig de 2010 al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona) i les
presents bases específiques.
Cinquena.- Presentació de sol·licituds.
La presentació de sol·licituds es regirà segons preveu la base tercera de les bases comuns, establint-se un termini de
vint dies naturals a partir de l’endemà de la darrera publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya o al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona, de les bases específiques i convocatòria corresponent.
Per ser admès al procés selectiu caldrà adreçar la sol·licitud personalitzada disponible a l’àrea de Notícies i Edictes de
la web www.collbato.cat, i tal i com s’indica a la base general tercera, indicant que es compleixen amb tots els requisits
previstos a la base general segona, conjuntament amb el document acreditatiu de la nacionalitat, el document
acreditatiu de la titulació exigida, el document acreditatiu dels coneixements del català (si es disposa), tal i com preveu
la base general segona, apartat tercer, així com el currículum vitae conjuntament amb tots els justificants acreditatius
dels mèrits al·legats.
Juntament amb la sol·licitud caldrà adjuntar el justificant acreditatiu d’haver satisfet la corresponent taxa de drets de
participació a processos selectius a l’Ajuntament de Collbató, en seguiment de l’addenda de les bases comuns
publicades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 21 de març de 2012, o acreditar que se’n queda exonerat
en seguiment de l’ordenança fiscal corresponent.
La taxa per participació en processos selectius és de 25,00 EUR. Bonificacions aplicables:
- Persones en situació d’atur, degudament acreditat abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds de
participació a la convocatòria: 100%.
- Persones majors de 45 anys abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds de participació a la
convocatòria: 50%.
- Persones amb discapacitat reconeguda igual o superior al 33%, degudament acreditat abans de la finalització del
termini de presentació de sol·licituds de participació a la convocatòria: 50%.
La taxa s’haurà de fer efectiva a través de transferència bancària a la compte bancària: 2100-0057-47-0200007405, o
en metàl·lic a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Collbató.

1. El municipi: organització, òrgans necessaris i complementaris, competències.
2. Coneixement general del municipi de Collbató. Nuclis urbans. Nuclis rurals. Principals aspectes de la seva història,
geografia, cultura, festivitats. Principals aspectes urbanístics, carrers, places.
3. Normativa bàsica en prevenció de riscos. Elements de protecció individual i de protecció col•lectiva, tipologia i
aplicació. Primers auxilis. Actuacions en casos d’emergència. Seguretat i salut laboral dels empleats públics de
l’Ajuntament de Collbató.
4. Manteniment de maquinària. Pautes generals per la conservació, neteja i manteniment de la maquinària un cop s’ha
utilitzat. Formigoneres, gavetes, martell elèctric, desbrossadores portàtils, vehicles desbrossadors, tallagespa, polidores,
fregadores, perforadores, “motoserres”, serres elèctriques (“caladora”), generadors.
5. Pautes generals per a la senyalització de petites obres de manteniment a la via pública. Treballs previs a l’execució
de la reparació referents a la seguretat dels vianants. Criteris generals de treball i senyalització.
6. Nocions generals sobre utilització d’eines, materials i maquinària emprats en diferents oficis. Avaries i reparacions
més freqüents d’obra, lampisteria, pintura, electricitat, fusteria i jardineria. Nocions generals sobre utilització de bastides,
fitacions i apuntalaments.
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Sisena.- Temari específic.
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El temari general s’ha de consultar a les bases comuns.
Setena.- Període de prova.
Els aspirants contractats, que hagin de realitzar el període de prova, seran objecte de valoració com a apte o no apte i
es valorarà en base a l’informe del supervisor/a que es designi o responsable del servei on sigui destinat el
treballador/a, el qual haurà de tenir en consideració els següents factors:
- Habilitats socials i de comunicació.
- Compliment de les ordres i disciplina.
- Iniciativa en el desenvolupament de les tasques.
- Correcció en el tracte amb els ciutadans i els companys.
- Disposició personal i implicació vers la feina.
- Responsabilitat.
- Compliment d’horaris i puntualitat.
- Adaptació a l’organització.
Aquesta fase tindrà la consideració de fase final del procés selectiu. La no superació del període de prova suposarà
l’eliminació de l’aspirant, en seguiment del previst a la base general vuitena.
PROCÉS SELECTIU 03/2012 – RECEPCIONISTA.
Primera.- Objecte de la convocatòria - Identificació de la plaça: RECEPCIONISTA.
És objecte de les presents bases regular el procés selectiu per proveir UNA plaça de RECEPCIONISTA, del grup de
classificació d’Agrupacions Professionals (antic E), ocupada de forma laboral interina, de la plantilla laboral de
l’Ajuntament, que es regirà per les bases comuns aprovades el dia 17 de maig de 2010 per Junta de Govern Local i
publicades el 26 de maig de 2010 al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, així com addenda de les bases
comuns publicada el 21 de març de 2012 al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i les bases específiques
següents.
Els conceptes retributius assignats al lloc de treball són equiparats al sistema retributiu del règim estatutari i
corresponen al grup de classificació Agrupacions Professionals, complement destí 8 i un complement específic, per un
total brut anual de 15.414,56 EUR corresponent a jornada complerta de 37,5 hores setmanals.
Segona.- Condicions dels aspirants.
A més de les condicions exposades a les bases comuns, els/les aspirants han d’estar en possessió, com a mínim, del
Certificat d’Escolaritat, titulació equivalent o acreditar mitjançant certificació la seva escolarització.
Tercera.- Coneixement de la llengua catalana.

La seva acreditació es realitzarà conforme al Decret 161/2002 citat, que pot ser mitjançant els documents següents:
• Fotocòpia confrontada de la documentació acreditativa d’estar en possessió del certificat de coneixement de la llengua
catalana de nivell B o superior de la secretaria de política Lingüística, o equivalent segons el Decret 152/2001, de 29 de
maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de català, i l’Ordre 228/2004, de 21 de juny, sobre els títols,
diplomes i certificats equivalents.
• Document que acrediti el coneixement de català dins de l’ensenyament obligatori, cosa que resulta de la certificació
que s’ha cursat de manera oficial a Catalunya la matèria de la llengua catalana d’ensenyament obligatori i s’ha obtingut
el títol que correspon després del 1992.
• Segons preveu l’apartat 2.1.2 de la base general sisena.
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En seguiment del previst a les bases generals, el nivell de coneixements de català previst per aquesta plaça és el nivell
bàsic de català, certificat nivell B, personal d’administració, segons Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del
coneixement del català i l’aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les
administracions públiques de Catalunya.
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Quarta.- Procés selectiu.
El procediment de selecció és el de concurs-oposició lliure, tal i com és previst a l’Oferta pública d’ocupació vigent, i es
regirà segons les bases comuns (publicades el 26 de maig de 2010 al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona) i les
presents bases específiques.
Cinquena.- Presentació de sol·licituds.
La presentació de sol·licituds es regirà segons preveu la base tercera de les bases comuns, establint-se un termini de
vint dies naturals a partir de l’endemà de la darrera publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya o al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona, de les bases específiques i convocatòria corresponent.
Per ser admès al procés selectiu caldrà adreçar la sol·licitud personalitzada disponible a l’àrea de Notícies i Edictes de
la web www.collbato.cat, i tal i com s’indica a la base general tercera, indicant que es compleixen amb tots els requisits
previstos a la base general segona, conjuntament amb el document acreditatiu de la nacionalitat, el document
acreditatiu de la titulació exigida, el document acreditatiu dels coneixements del català (si es disposa), tal i com preveu
la base general segona, apartat tercer, així com el currículum vitae conjuntament amb tots els justificants acreditatius
dels mèrits al·legats.
Juntament amb la sol·licitud caldrà adjuntar el justificant acreditatiu d’haver satisfet la corresponent taxa de drets de
participació a processos selectius a l’Ajuntament de Collbató, en seguiment de l’addenda de les bases comuns
publicades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 21 de març de 2012, o acreditar que se’n queda exonerat
en seguiment de l’ordenança fiscal corresponent.
La taxa per participació en processos selectius és de 25,00 EUR. Bonificacions aplicables:
- Persones en situació d’atur, degudament acreditat abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds de
participació a la convocatòria: 100%.
- Persones majors de 45 anys abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds de participació a la
convocatòria: 50%.
- Persones amb discapacitat reconeguda igual o superior al 33%, degudament acreditat abans de la finalització del
termini de presentació de sol·licituds de participació a la convocatòria: 50%.
La taxa s’haurà de fer efectiva a través de transferència bancària a la compte bancària: 2100-0057-47-0200007405, o
en metàl·lic a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Collbató.

1. El municipi: organització, òrgans necessaris i complementaris, competències.
2. Coneixement general del municipi de Collbató. Nuclis urbans. Nuclis rurals. Principals aspectes de la seva història,
geografia, cultura, festivitats. Principals aspectes urbanístics, carrers, places.
3. Normativa bàsica en prevenció de riscos. Elements de protecció individual i de protecció col•lectiva, tipologia i
aplicació. Primers auxilis. Actuacions en casos d’emergència. Seguretat i salut laboral dels empleats públics de
l’Ajuntament de Collbató.
4. El ciutadà davant l'Administració. Drets del ciutadà en el seu tracte amb l'Ajuntament. Drets lingüístics. Peticions
d'informació administrativa. Dret d’accés dels ciutadans als arxius i registres administratius.
5. Registre d’entrada i sortida de documents. Requisits de presentació de documents. Comunicacions i notificacions.
Compulsa de documents.
6. Sol·licituds i tràmits de l’Ajuntament de Collbató. Tramitació electrònica a l’Ajuntament de Collbató. L’atenció
telefònica. Tractament de situacions difícils.
Setena.- Període de prova.
Els aspirants contractats, que hagin de realitzar el període de prova, seran objecte de valoració com a apte o no apte i
es valorarà en base a l’informe del supervisor/a que es designi o responsable del servei on sigui destinat el
treballador/a, el qual haurà de tenir en consideració els següents factors:
- Habilitats socials i de comunicació.
- Compliment de les ordres i disciplina.
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Sisena.- Temari específic.
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- Iniciativa en el desenvolupament de les tasques.
- Correcció en el tracte amb els ciutadans i els companys.
- Disposició personal i implicació vers la feina.
- Responsabilitat.
- Compliment d’horaris i puntualitat.
- Adaptació a l’organització.
Aquesta fase tindrà la consideració de fase final del procés selectiu. La no superació del període de prova suposarà
l’eliminació de l’aspirant, en seguiment del previst a la base general vuitena.
PROCÉS SELECTIU 04/2012 – NETEJADOR/A.
Primera.- Objecte de la convocatòria - Identificació de la plaça: NETEJADOR/A.
És objecte de les presents bases regular el procés selectiu per proveir UNA plaça de NETEJADOR/A, del grup de
classificació d’Agrupacions Professionals (antic E), ocupada de forma laboral interina, de la plantilla laboral de
l’Ajuntament, que es regirà per les bases comuns aprovades el dia 17 de maig de 2010 per Junta de Govern Local i
publicades el 26 de maig de 2010 al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, així com addenda de les bases
comuns publicada el 21 de març de 2012 al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i les bases específiques
següents.
Els conceptes retributius assignats al lloc de treball són equiparats al sistema retributiu del règim estatutari i
corresponen al grup de classificació Agrupacions Professionals, complement destí 7 i un complement específic, per un
total brut anual de 15.268,40 EUR corresponent a jornada complerta de 37,5 hores setmanals.
Segona.- Condicions dels aspirants.
A més de les condicions exposades a les bases comuns, els/les aspirants han d’estar en possessió, com a mínim, del
Certificat d’Escolaritat, titulació equivalent o acreditar mitjançant certificació la seva escolarització.
Tercera.- Coneixement de la llengua catalana.
En seguiment del previst a les bases generals, el nivell de coneixements de català previst per aquesta plaça és el nivell
bàsic de català, certificat nivell A, personal d’oficis, segons Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del
coneixement del català i l’aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les
administracions públiques de Catalunya.
La seva acreditació es realitzarà conforme al Decret 161/2002 citat, que pot ser mitjançant els documents següents:
• Fotocòpia confrontada de la documentació acreditativa d’estar en possessió del certificat de coneixement de la llengua
catalana de nivell A o superior de la secretaria de política Lingüística, o equivalent segons el Decret 152/2001, de 29 de
maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de català, i l’Ordre 228/2004, de 21 de juny, sobre els títols,
diplomes i certificats equivalents.

• Segons preveu l’apartat 2.1.2 de la base general sisena.
Quarta.- Procés selectiu.
El procediment de selecció és el de concurs-oposició lliure, tal i com és previst a l’Oferta pública d’ocupació vigent, i es
regirà segons les bases comuns (publicades el 26 de maig de 2010 al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona) i les
presents bases específiques.
Cinquena.- Presentació de sol·licituds.
La presentació de sol·licituds es regirà segons preveu la base tercera de les bases comuns, establint-se un termini de
vint dies naturals a partir de l’endemà de la darrera publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya o al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona, de les bases específiques i convocatòria corresponent.
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• Document que acrediti el coneixement de català dins de l’ensenyament obligatori, cosa que resulta de la certificació
que s’ha cursat de manera oficial a Catalunya la matèria de la llengua catalana d’ensenyament obligatori i s’ha obtingut
el títol que correspon després del 1992.

Dilluns, 14 de maig de 2012

Per ser admès al procés selectiu caldrà adreçar la sol·licitud personalitzada disponible a l’àrea de Notícies i Edictes de
la web www.collbato.cat, i tal i com s’indica a la base general tercera, indicant que es compleixen amb tots els requisits
previstos a la base general segona, conjuntament amb el document acreditatiu de la nacionalitat, el document
acreditatiu de la titulació exigida, el document acreditatiu dels coneixements del català (si es disposa), tal i com preveu
la base general segona, apartat tercer, així com el currículum vitae conjuntament amb tots els justificants acreditatius
dels mèrits al·legats.
Juntament amb la sol·licitud caldrà adjuntar el justificant acreditatiu d’haver satisfet la corresponent taxa de drets de
participació a processos selectius a l’Ajuntament de Collbató, en seguiment de l’addenda de les bases comuns
publicades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 21 de març de 2012, o acreditar que se’n queda exonerat
en seguiment de l’ordenança fiscal corresponent.
La taxa per participació en processos selectius és de 25,00 EUR. Bonificacions aplicables:
- Persones en situació d’atur, degudament acreditat abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds de
participació a la convocatòria: 100%.
- Persones majors de 45 anys abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds de participació a la
convocatòria: 50%.
- Persones amb discapacitat reconeguda igual o superior al 33%, degudament acreditat abans de la finalització del
termini de presentació de sol·licituds de participació a la convocatòria: 50%.
La taxa s’haurà de fer efectiva a través de transferència bancària a la compte bancària: 2100-0057-47-0200007405, o
en metàl·lic a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Collbató.
Sisena.- Temari específic.
1. El municipi: organització, òrgans necessaris i complementaris, competències.
2. Coneixement general del municipi de Collbató. Nuclis urbans. Nuclis rurals. Principals aspectes de la seva història,
geografia, cultura, festivitats. Principals aspectes urbanístics, carrers, places.
3. Normativa bàsica en prevenció de riscos. Elements de protecció individual i de protecció col•lectiva, tipologia i
aplicació. Primers auxilis. Actuacions en casos d’emergència. Seguretat i salut laboral dels empleats públics de
l’Ajuntament de Collbató.
4. Manteniment de maquinària i estris de treball. Pautes generals per la conservació, neteja i manteniment de la
maquinària i estris de treball un cop s’ha utilitzat. Aspiradores, polidores, fregadores, rotatives, raspalls, rasca vidres,
aparells neteja vidres, plomalls.
5. Criteris generals de treball i senyalització. Manipulació de productes de neteja. Seguretat en l’Emmagatzematge de
productes. Confecció de Plans de neteja. Interpretació de fitxes de seguretat de productes.
6. Nocions generals sobre utilització d’eines, maquinària i aplicació de productes i materials emprats en diferents tipus
de neteja, espais de neteja o superfícies (marbres, rajoles, parquets, linòleums, ciments, metalls, fusta, vidre, moquetes,
catifes).

Els aspirants contractats, que hagin de realitzar el període de prova, seran objecte de valoració com a apte o no apte i
es valorarà en base a l’informe del supervisor/a que es designi o responsable del servei on sigui destinat el
treballador/a, el qual haurà de tenir en consideració els següents factors:
- Habilitats socials i de comunicació.
- Compliment de les ordres i disciplina.
- Iniciativa en el desenvolupament de les tasques.
- Correcció en el tracte amb els ciutadans i els companys.
- Disposició personal i implicació vers la feina.
- Responsabilitat.
- Compliment d’horaris i puntualitat.
- Adaptació a l’organització.
Aquesta fase tindrà la consideració de fase final del procés selectiu. La no superació del període de prova suposarà
l’eliminació de l’aspirant, en seguiment del previst a la base general vuitena.
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Setena.- Període de prova.
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PROCÉS SELECTIU 05/2012 – CONSERGE.
Primera.- Objecte de la convocatòria - Identificació de la plaça: CONSERGE.
És objecte de les presents bases regular el procés selectiu per proveir DUES places de CONSERGE, del grup de
classificació d’Agrupacions Professionals (antic E), ocupades de forma laboral interina, de la plantilla laboral de
l’Ajuntament, que es regirà per les bases comuns aprovades el dia 17 de maig de 2010 per Junta de Govern Local i
publicades el 26 de maig de 2010 al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, així com addenda de les bases
comuns publicada el 21 de març de 2012 al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i les bases específiques
següents.
Els conceptes retributius assignats al lloc de treball són equiparats al sistema retributiu del règim estatutari i
corresponen al grup de classificació Agrupacions Professionals, complement destí 8 i un complement específic, per un
total brut anual de 16.583,28 EUR corresponent a jornada complerta de 37,5 hores setmanals, amb una destinació
inicial als centres d’educació d’infantil i primària del municipi.
Segona.- Condicions dels aspirants.
A més de les condicions exposades a les bases comuns, els/les aspirants han d’estar en possessió, com a mínim, del
Certificat d’Escolaritat, titulació equivalent o acreditar mitjançant certificació la seva escolarització.
Donat que una de les places és reservada per a discapacitats, aquells qui vulguin optar a la reserva d’aquesta plaça
hauran d’acreditar una minusvalidesa del 33% o superior, segons preveu la Llei 51/2003, de 2 de desembre, d’igualtat
d’oportunitats.
Tercera.- Coneixement de la llengua catalana.
En seguiment del previst a les bases generals, el nivell de coneixements de català previst per aquesta plaça és el nivell
bàsic de català, certificat nivell B, personal d’administració, segons Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del
coneixement del català i l’aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les
administracions públiques de Catalunya.
La seva acreditació es realitzarà conforme al Decret 161/2002 citat, que pot ser mitjançant els documents següents:
• Fotocòpia confrontada de la documentació acreditativa d’estar en possessió del certificat de coneixement de la llengua
catalana de nivell B o superior de la secretaria de política Lingüística, o equivalent segons el Decret 152/2001, de 29 de
maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de català, i l’Ordre 228/2004, de 21 de juny, sobre els títols,
diplomes i certificats equivalents.
• Document que acrediti el coneixement de català dins de l’ensenyament obligatori, cosa que resulta de la certificació
que s’ha cursat de manera oficial a Catalunya la matèria de la llengua catalana d’ensenyament obligatori i s’ha obtingut
el títol que correspon després del 1992.
• Segons preveu l’apartat 2.1.2 de la base general sisena.

El procediment de selecció és el de concurs-oposició lliure, i una de les dues places és reservada per a discapacitat, tal i
com és previst a l’Oferta pública d’ocupació vigent, i es regirà segons les bases comuns (publicades el 26 de maig de
2010 al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona) i les presents bases específiques.
Cinquena.- Presentació de sol·licituds.
La presentació de sol·licituds es regirà segons preveu la base tercera de les bases comuns, establint-se un termini de
vint dies naturals a partir de l’endemà de la darrera publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya o al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona, de les bases específiques i convocatòria corresponent.
Per ser admès al procés selectiu caldrà adreçar la sol·licitud personalitzada disponible a l’àrea de Notícies i Edictes de
la web www.collbato.cat, i tal i com s’indica a la base general tercera, indicant que es compleixen amb tots els requisits
previstos a la base general segona, conjuntament amb el document acreditatiu de la nacionalitat, el document

7

CVE-Núm. de registre: 022012010233

Quarta.- Procés selectiu.

Dilluns, 14 de maig de 2012
acreditatiu de la titulació exigida, el document acreditatiu dels coneixements del català (si es disposa), tal i com preveu
la base general segona, apartat tercer, així com el currículum vitae conjuntament amb tots els justificants acreditatius
dels mèrits al·legats.
Juntament amb la sol·licitud caldrà adjuntar el justificant acreditatiu d’haver satisfet la corresponent taxa de drets de
participació a processos selectius a l’Ajuntament de Collbató, en seguiment de l’addenda de les bases comuns
publicades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 21 de març de 2012, o acreditar que se’n queda exonerat
en seguiment de l’ordenança fiscal corresponent.
La taxa per participació en processos selectius és de 25,00 EUR. Bonificacions aplicables:
- Persones en situació d’atur, degudament acreditat abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds de
participació a la convocatòria: 100%.
- Persones majors de 45 anys abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds de participació a la
convocatòria: 50%.
- Persones amb discapacitat reconeguda igual o superior al 33%, degudament acreditat abans de la finalització del
termini de presentació de sol·licituds de participació a la convocatòria: 50%.
La taxa s’haurà de fer efectiva a través de transferència bancària a la compte bancària: 2100-0057-47-0200007405, o
en metàl·lic a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Collbató.
Sisena.- Llista d’aprovats/des i presentació de documents.
Sens perjudici del previst a les bases comuns, i atenent a la singularitat que en aquest procés selectiu existeix una de
les places reservada per a discapacitats, quan la plaça reservada per a discapacitats quedi vacant, perquè cap dels
aspirants, que ha acreditat la discapacitat i hagi participat en aquesta reserva de plaça, superi el procés, quedant fora de
la llista d’aprovats, aquesta plaça s’assignarà a l’aspirant aprovat que hagi obtingut la següent millor nota del torn lliure.
Setena.- Temari específic.

Vuitena.- Període de prova.
Els aspirants contractats, que hagin de realitzar el període de prova, seran objecte de valoració com a apte o no apte i
es valorarà en base a l’informe del supervisor/a que es designi o responsable del servei on sigui destinat el
treballador/a, el qual haurà de tenir en consideració els següents factors:
- Habilitats socials i de comunicació.
- Compliment de les ordres i disciplina.
- Iniciativa en el desenvolupament de les tasques.
- Correcció en el tracte amb els ciutadans i els companys.
- Disposició personal i implicació vers la feina.
- Responsabilitat.
- Compliment d’horaris i puntualitat.
- Adaptació a l’organització.
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1. El municipi: organització, òrgans necessaris i complementaris, competències.
2. Coneixement general del municipi de Collbató. Nuclis urbans. Nuclis rurals. Principals aspectes de la seva història,
geografia, cultura, festivitats. Principals aspectes urbanístics, carrers, places.
3. Normativa bàsica en prevenció de riscos. Elements de protecció individual i de protecció col•lectiva, tipologia i
aplicació. Primers auxilis. Actuacions en casos d’emergència. Seguretat i salut laboral dels empleats públics de
l’Ajuntament de Collbató.
4. Sol·licituds i tràmits dels centres d’educació d’infantil i primària del municipi. L’atenció telefònica. Tractament de
situacions difícils. Atenció al públic: acollida i informació al ciutadà.
5. Nocions bàsiques del funcionament, manteniment i reparacions (de petita envergadura) de les instal·lacions de l’àrea
(entre d’altres d’aigua, calefacció, climatització, electricitat i gas. Coneixement d'eines bàsiques i pròpies de treballs
elèctrics, de fusteria, de pintura i de lampisteria.
6. Nocions sobre el funcionament de màquines reproductores, multicopistes, enquadernadores i anàlogues. Especial
referència al funcionament de les fotocopiadores. Centraletes telefòniques. El correu electrònic. Funcionament bàsic
d’equipaments informàtics i perifèrics. Funcionament bàsic dels sistemes de seguretat d'edificis i instal·lacions. Extintors.

Dilluns, 14 de maig de 2012
Aquesta fase tindrà la consideració de fase final del procés selectiu. La no superació del període de prova suposarà
l’eliminació de l’aspirant, en seguiment del previst a la base general vuitena.”
Contra aquest acord, que és definitiu en via administrativa, es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de
reposició davant l'òrgan que l'ha dictada, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent a la recepció d'aquesta
notificació.
Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé directament contra aquest acord, es podrà
interposar recurs contenciós - administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona,
en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació corresponent.
Alternativament, si el vostre domicili és en una altra província, el recurs contenciós administratiu podrà interposar-se
davant els jutjats contenciosos administratius amb competència territorial a la província de la localitat on residiu.
En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci administratiu -silenci que es produeix pel
transcurs d'un mes a comptar des de la data de la seva interposició sense que s'hagi notificat la seva resolució- el
termini per a la interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des de l'endemà del dia en
què el referit recurs de reposició s'entengui desestimat.
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Collbató, 27 d’abril de 2012
L’alcalde, Ramon Ferrer Jané

https: //bop.diba.cat

●

bop@ diba.cat

●

DL: B-41698-2002
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