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1. La modificació de les bases generals vigents dels processos selectius per a l’accés a les
places vacants de l’Ajuntament de Vic, publicades al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona del dia 22 de febrer de 2016, consistent en l’ampliació del percentatge previst per
a la fase de concurs del 15% al 30%, concretament la modificació del percentatge previst a
l’apartat segon de la base general 8.1, de manera que allà on diu:
“8.1 La fase de concurs, que no té caràcter eliminatori, consistirà en la valoració dels mèrits
al·legats i acreditats documentalment per les persones aspirants obtinguts fins a la data de
finalització del termini de presentació de sol·licituds per participar en el procés selectiu,
d’acord amb el barem que s’indiqui en les bases específiques.
La puntuació d’aquesta fase no pot superar un 15 % de la puntuació de la fase d’oposició,
d’acord amb la distribució que determinin les bases específiques i de conformitat amb el
barem que igualment s’indiqui.
La puntuació obtinguda en aquesta fase no pot ser aplicada en cap cas per superar la fase
d'oposició, cadascun dels exercicis de la qual s'ha d'aprovar prèviament.”

Ha de dir:
“8.1 La fase de concurs, que no té caràcter eliminatori, consistirà en la valoració dels mèrits
al·legats i acreditats documentalment per les persones aspirants obtinguts fins a la data de
finalització del termini de presentació de sol·licituds per participar en el procés selectiu,
d’acord amb el barem que s’indiqui en les bases específiques.

https://bop.diba.cat
Pàg. 1-3

Per acord de la Junta de Govern Local de data 9 de març de 2020 es va aprovar la
modificació de les bases generals vigents dels processos selectius per a l’accés a les places
vacants de l’Ajuntament de Vic i que s’acompanyen a aquest edicte per la seva publicació:
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Assumpte: Anunci de la modificació de les Bases Generals dels processos selectius de
l'Ajuntament de Vic

A

F_TABLON_PUBLICACION

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
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Recursos Humans
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La puntuació d’aquesta fase no pot superar un 30 % de la puntuació de la fase d’oposició,
d’acord amb la distribució que determinin les bases específiques i de conformitat amb el
barem que igualment s’indiqui.
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“7.5. En processos selectius de promoció interna, el número de temes a incloure en els temaris
de les bases específiques reguladores d’aquests processos selectius, serà la diferència de temes
entre una categoria i altre, de tal manera:
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2. Una ampliació de les bases generals vigents dels processos selectius per a l’accés a les
places vacants de l’Ajuntament de Vic, publicades al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona del dia 22 de febrer de 2016, consistent en la incorporació del nombre de temes a
incloure en els temaris de les bases específiques reguladores dels processos de promoció
interna, concretament incloent un cinquè apartat en la base 7a. d’aquestes bases generals,
que digui:

A

La puntuació obtinguda en aquesta fase no pot ser aplicada en cap cas per superar la fase
d'oposició, cadascun dels exercicis de la qual s'ha d'aprovar prèviament.”

CVE 2020010216

Promoció interna de AP a C2: 10 temes
Promoció interna de C2 a C1: 20 temes
Promoció interna de C1 a A2: 20 temes
Promoció interna de A2 a A1: 30 temes”

3. La introducció d’una nova base 16ena relativa a protecció de dades:
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Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

! Finalitat del tractament de les vostres dades personals:
! Gestionar la sol·licitud de participació al present procés selectiu. La corporació
realitzarà les tasques necessàries perquè s’acompleixin els principis i deures
establerts en la normativa vigent sobre la matèria, per garantir que no hi ha
risc per als drets i llibertats dels/de les sol·licitants i dels/de les
seleccionats/des.
! Legitimació: Art. 66 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques.
! Destinataris: No se cediran les dades a tercers, tret que sigui d’obligació legal.
! Drets: Podreu accedir, rectificar, exercir el dret d’oposició i suprimir les dades, així
com limitar el tractament o exercir el dret a la portabilitat de les dades al domicili
del responsable, carrer de la Ciutat, 1, 08500 de Vic (Barcelona) o a través del correu
electrònic dpdajuntament@vic.cat.

B

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la
protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure
circulació d'aquestes dades i amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció
de Dades Personals i Garantia de Drets Digitals, l’AJUNTAMENT DE VIC, responsable del
tractament, us facilita la informació bàsica següent sobre Protecció de Dades:

Data 21-4-2020

“16.- PROTECCIÓ DE DADES
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Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 21-4-2020

Firmat electrònicament per:
La secretària
Maria Pilar Lobera Calvo
09-04-2020 14:51
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Les dades referents a domicili, telèfon i adreça electrònica que apareixen en la sol·licitud es
consideraran úniques vàlides a efectes de notificacions i serà la responsabilitat exclusiva de
les persones aspirants dels errors en la seva consignació i la comunicació a l’Ajuntament de
Vic de qualsevol canvi.”

CVE 2020010216

L’AJUNTAMENT DE VIC us informa que compleix tots els requisits establerts per la
normativa de protecció de dades i totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries
que garanteixen la seguretat de les dades de caràcter personal.
Així mateix, en cas d'incompliment del responsable en el tractament de les vostres dades
personals, teniu dret a interposar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció
de Dades.

A

! Conservació: Les dades seran conservades durant dos anys, des de la finalització del
procés de selecció.
! Informació addicional: Podreu obtenir més informació sobre el tractament de les
vostres dades personals a la pàgina web següent www.vic.cat.
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