
 

 1

BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA DE SELECCIÓ D’UN/A TÈCNIC/A   
SUPERIOR EN DRET (AMBIT ECONÒMIC) 

 
 
1. Objecte 

 
L’objecte d’aquestes bases és regular la convocatòria de selecció, mitjançant concurs de mèrits, 
d’un/a tècnic/a superior en Dret. 
 
La persona seleccionada serà nomenada funcionària interina  per existència de plaça vacant, 
segons preveu l’article 10.1.a de l’Estatut Bàsic de l’empleat Públic.  
 
2.  Característiques i  Funcions 
 

 
Denominació: Tècnic superior en dret (àmbit Econòmic) 
 
Grup de titulació: A1 
 
Adscripció: Àmbit de Gestió d’Hisenda, Ocupació i Recursos Humans 
 
 Principals responsabilitats: en relació a les matèries d’assessorament legal i jurídic  
d’Hisenda, Economia, Atenció a l’Empresa i Comerç  d’acord amb el seu àmbit de 
coneixement: 
 
� Dissenyar instruments, mètodes o procediments de treball  
� Impartir formació dins l’organització relacionada amb les matèries del seu àmbit de 

coneixement.   
� Representar i defensar els interessos de l’Ajuntament davant de les instàncies competents. 
� Redactar ordenances i reglaments relacionats. 
� Elaborar i presentar estudis diversos i presentar propostes de millora 
� Atendre consultes tècniques. 
� Elaborar informes jurídics relacionats amb les matèries del seu àmbit de coneixement.   
� Assessorar l’Ajuntament en general i els seus comandaments en particular pel que fa a les 

matèries competència d’Àmbit Econòmic 
� Planificar i controlar l’activitat i el funcionament de serveis municipals externalitzats, si s’escau 
� Inspeccionar activitats i/o serveis gestionats per la unitat a la qual pertany i formular les 

propostes de resolució i/o sanció corresponents. 
� Planificar i organitzar projectes, jornades i/o esdeveniments, si s’escau. 
� Instruir expedients complexos de caràcter sancionador, disciplinari i formular-ne propostes de 

resolució. 
� Elaborar convenis de col·laboració amb entitats i agents aliens a l’Ajuntament. 
� Coordinar i/o participar en projectes transversals de l’Ajuntament i/o en projectes externs. 
� Cercar subvencions i coordinar la sol·licitud i justificació corresponents. 
� Realitzar gestions i tràmits diversos. 
� Redactar documentació o textos especialitzats. 
� Assistir a esdeveniments diversos per tal de supervisar i garantir el seu correcte 

desenvolupament, o bé d’obtenir informació i donar-ne compte al departament amb 
posterioritat. 

� Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament maquinària, 
eines o substàncies relacionades amb la seva activitat, així com els mitjans i equips de 
protecció a la seva disposició, d'acord amb els procediments establerts pel Sistema de Gestió 
Integrat de l’Ajuntament i per la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals. 

� Qualsevol altra funció de naturalesa similar que li sigui atribuïda. 
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3. Requisits de participació 

 
3.1. Les persones interessades en participar en la convocatòria han de complir els requisits 

següents: 
 

a) Tenir nacionalitat espanyola o de qualsevol dels altres Estats membres de la Unió 
Europea o d’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 en 
els termes que aquesta es troba definida en el Tractat Constitutiu de la Comunitat 
Europea. També podran accedir, qualsevol que sigui la seva nacionalitat, els cònjuges 
dels espanyols i dels nacionals d’altres Estats membres de la Unió Europea, sempre que 
no estiguin separats de dret així com els seus descendents o els del cònjuge sempre que 
no estiguin separats de dret i siguin menors de 21 anys o majors, dependents. 

 
b) Tenir 16 anys i no haver-ne complert 65 en la data que finalitzi el termini de presentació 

de sol·licituds. 
 

c) Posseir la capacitat funcional per al desenvolupament de les funcions atribuïdes. 
 

d) No haver estat separat del servei, mitjançant expedient disciplinari, de qualsevol de les 
administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats 
Autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs 
públics per resolució judicial o per a l’accés al cos o escala de funcionaris dels quals 
hagués estat separat o inhabilitat. En el cas dels nacionals d’altres Estats, no trobar-se 
inhabilitat o en situació equivalent, ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o 
equivalent que impedeixi, en el seu Estat i en els mateixos termes, l’accés a l’ocupació 
pública.   

 
e) Estar en possessió de qualsevol d’aquestes titulacions o aquelles que en siguin 

anàlogues d’acord amb la normativa vigent en el moment del seu atorgament o por 
qualsevol altre causa degudament justificada: 

 
a. Llicenciatura o grau en dret 
 

 
3.2. Els requisits establerts prèviament s’han de complir amb referència a la data d’expiració 
del termini assenyalat per a la presentació de sol·licituds de participació en la convocatòria i 
s’han de mantenir durant tot el procés. 

 
 
 
4. Presentació de sol·licituds 

 
4.1.  Documentació necessària per participar. 
 

Les persones interessades en participar en la convocatòria han de presentar, dins del termini 
i en el lloc establerts en l’apartat 2 d’aquesta base, la documentació següent: 

 
a) Instància normalitzada de sol·licitud, degudament signada per la persona aspirant, que 

indiqui clarament el lloc de treball al qual s’opta i manifesti, si escau, el compliment de 
tots els requisits de participació. 
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b) Fotocòpia del DNI o, en cas de no tenir la nacionalitat espanyola, de la documentació 
oficial acreditativa del compliment del requisit de nacionalitat previst en la lletra a) de la 
base 3.1. 
 

c) Fotocòpia del títol acadèmic requerit per participar en el procés. La presentació per part 
de la persona interessada d’un títol diferent al previst explícitament en la base 
corresponent, però que es consideri equivalent, s’ha d’acompanyar de la corresponent 
justificació de l’equivalència. Si es tracta d’un títol obtingut a l’estranger, cal que estigui 
homologat per part de l’Administració General de l’Estat o l’Administració autonòmica 
competent i, si és necessari, que se’n presenti la corresponent traducció jurada. 

 
d) Curriculum vitae en el qual s’especifiqui, com a mínim, la informació següent: 

 

-  Dades personals i de contacte. 
- La formació acadèmica reglada. 
- La formació complementària, amb indicació del nombre d’hores lectives de cada 

curs, seminari o jornada. 
-  L’experiència laboral, amb indicació dels diversos càrrecs ocupats, temps durant el 

qual s’ocuparen i detall de les funcions desenvolupades. 
-  Els coneixements i certificats lingüístics. 
 

e) Quadre resum dels mèrits al·legats  (Annex I d’aquestes bases): 
 

f) Documentació acreditativa de l’experiència laboral i Formació: 
 

A l’Administració Pública:  
 

- Certificació de l’administració que indiqui els serveis prestats, la categoria, 
les funcions i el període de temps 

 
- L’antiguitat i serveis prestats a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès no 

caldrà que s’acreditin documentalment i s’admetran i valoraran en base a les 
dades que constin en els expedients personals dels aspirants que consten a 
la Direcció de Recursos Humans. 

 
- Certificat de Vida Laboral, expedit per la Seguretat Social 

 
A l’Empresa Privada 
 
- Preferentment  Contracte de treball i/ o Certificació de l’empresa que indiqui els 

serveis prestats, la categoria, les funcions i el període de temps. 
- Certificat de Vida Laboral, expedit per la Seguretat Social  
 
Formació 
 
- Fotocòpia de les titulacions o certificats formatius emesos pel centre 

corresponent.  
 

L’experiència laboral, la formació o els altres mèrits que s’al·leguin en el procés però 
que no resultin acreditats mitjançant la documentació adient no seran objecte de 
valoració. 

 
g) Documentació acreditativa d’estar en possessió, del nivell C1de llengua catalana, 
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superior o equivalent.  
 
En cas de no presentar-se l’acreditació documental corresponent, caldrà realitzar 
l’exercici de coneixements de la llengua catalana previst en la base 7.2. 
 

h) Les persones amb discapacitat han de fer constar en la sol·licitud aquesta condició, 
així com  les adaptacions o adequacions de temps i mitjans materials que calguin per 
a la realització de les proves d’aquest procés.  

 
No serà necessari compulsar la documentació presentada mitjançant fotocòpia. Des de la 
Direcció de Recursos Humans es podrà demanar a la persona seleccionada la 
documentació original en finalitzar el procés. En cas que la documentació presentada no 
coincideixi amb l’original, la persona aspirant quedarà exclosa del procés selectiu. 

 
4.2. Lloc i termini de presentació de sol·licituds. 
 

Les sol·licituds per participar en la convocatòria es poden presentar al Registre General de 
l’Ajuntament, dins del termini improrrogable de vint dies naturals a comptar des de l’endemà 
de la publicació de la present convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 
o bé mitjançant alguna de les altres formes previstes per l’article 28.4 de la Llei 39/1992, de 
26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu Comú 
 

4.3. La taxa per drets d’examen d’aquesta convocatòria, d’acord amb les ordenances fiscals  és 
d’ 11 euros i ha de ser satisfeta prèviament  pels aspirants  segons el següent detall: 
 
Número de compte: 
 
Banc de Sabadell 
ES82- 0081-0001-11-0001921003 
 
Cal indicar:  “Tècnic superior en l’àmbit Econòmic “ Nom i NIF de l’aspirant  
 
S’haurà d'adjuntar el corresponent resguard acreditatiu del pagament en el moment de la 
presentació de la sol·licitud.  
 
No obstant això, resten exemptes les persones aspirants que es trobin en situació de 
desocupació i que no percebin cap  prestació econòmica, segons certificat expedit per 
l’oficina del servei d’ocupació corresponent  i aquelles que disposin d’un informe 
d’incapacitat de pagament emès per serveis socials (d’acord amb allò que preveuen les 
ordenances fiscals  de l’exercici 2015) 

 
 
5. Admissió de les persones aspirants i inici de les proves 

 
5.1. Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la presidència de la corporació, o autoritat 

delegada, aprovarà, mitjançant resolució, la llista provisional de persones admeses i 
excloses i la llista provisional de persones exemptes de realitzar les proves de coneixement 
de llengua catalana. La resolució, amb les llistes completes i certificades, es publicarà a la 
pàgina web i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament. 

 
5.2.  Les persones aspirants disposaran d’un termini de deu dies, comptats a partir de l’endemà 

de la publicació de la resolució esmentada, per presentar possibles reclamacions adreçades 
a esmenar els defectes que pugui contenir la llista provisional de persones aspirants 
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admeses i excloses. Si les persones aspirants excloses no presenten esmena dels defectes 
que se’ls imputa, la seva sol·licitud s’arxivarà sense cap altre tràmit.  

 
5.6 Transcorregut un termini no superior a un mes des de la finalització del termini anterior, la 

presidència de la corporació, o autoritat delegada, farà publica la resolució amb les llistes 
definitives de persones aspirants admeses i excloses, que serà objecte de publicació a la 
pàgina web i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament. Si el termini conclou sense que s’hagi dictat 
resolució, les al·legacions s’entendran desestimades. 

 
5.6 Paral·lelament a la resolució prevista en el punt anterior, l’Ajuntament indicarà la data, hora 

i lloc de realització de la primera prova i detallarà els noms de les persones que formaran 
part de l’òrgan de selecció. 

 
5.6 Una vegada iniciat el procés selectiu, els anuncis de la realització de les proves restants es 

publicaran al tauler d’anuncis i a la pàgina web de l’Ajuntament. 
 
5.6 Els errors materials, de fet i aritmètics en la publicació de les resolucions i anuncis es poden 

esmenar en qualsevol moment del procés. 
 
 
6. Òrgan de selecció 
 
6.1.  L’òrgan de selecció estarà format per tres persones: 
 

- Una que n’exercirà la presidència i que disposarà de les facultats previstes per l’article 
23.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions 
Públiques i del Procediment Administratiu Comú. 

 
- Dues persones que actuaran com a vocals. 

 
Preferentment, les tres persones seran empleades de l’Ajuntament adscrites a Recursos 
Humans i/o  o bé tindran una especialitat afí a la requerida per participar en el procés de 
selecció.   

 
6.2.  Les funcions de secretaria de l’òrgan de selecció correspondran a una persona adscrita a la 

direcció de  Recursos Humans de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, que actuarà amb 
veu però sense vot, llevat que sigui, alhora, vocal de l’òrgan. 

 
6.3.  Es designarà una persona suplent per a cadascuna de les que integraran l’òrgan de selecció, 

inclosa, si escau, la que desenvoluparà funcions de secretaria. 
 
6.4.  Els membres de l’òrgan de selecció hauran de posseir un nivell de titulació equivalent o 

superior a l’exigit per participar en la convocatòria. 
 

6.5.  Per tal que l’òrgan es pugui constituir vàlidament, serà necessària la presència de les 
persones que n’ostentin la presidència i la secretaria o, si s’escau, de les que les 
substitueixin, i, en tot cas, de la meitat, com a mínim, dels seus membres.  

 
6.6.  L’òrgan de selecció podrà disposar, si així ho creu convenient, la incorporació de personal 

tècnic especialista que col·labori en l’execució de les proves. En cas que en alguna prova 
participi aquest personal tècnic, serà necessària només la presència d’un membre de l’òrgan 
de selecció, designat prèviament, per assegurar-ne una realització correcta i traslladar 
posteriorment a l’òrgan els resultats de la prova o proves. El personal tècnic especialista 
podrà emetre els informes que correspongui i disposarà de veu davant del l’òrgan de 
selecció, però no de vot. 

 
6.7.  De totes les sessions de l’òrgan de selecció se n’estendrà l’acta corresponent. 
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6.8.  El funcionament de l’òrgan es regirà per la normativa general sobre funció pública aplicable 

a les corporacions locals. 
 
 
7. Procediment de selecció 

 
 
7.1. El procediment de selecció serà el de concurs i constarà de diverses fases d’acreditació de 

mèrits i capacitats de les persones aspirants: prova de coneixements de llengua catalana per 
aquelles persones aspirants que no hagin acreditat estar en possessió del certificat de nivell 
C (suficiència), valoració de  curricular i entrevista personal. 

 
A l’efecte de la valoració del concurs i d’orientar el contingut  de l’entrevista es tindran en 
compte les responsabilitats i tasques del lloc de treball que  es descriuen a la base segona. 
 

7.2 Primera Fase: prova de coneixements de llengua catalana.* 
 

Aquest exercici consistirà en l’acreditació de coneixements de la llengua catalana 
equivalents al nivell C1 de la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de 
Catalunya. 

 
La qualificació serà d’apte o no apte. Les persones aspirants que siguin declarades no aptes 
quedaran eliminades del procés de selecció. 
 
Estaran exemptes de realitzar aquest exercici les persones que, en la seva sol·licitud de 
participació en el procés, hagin acreditat documentalment posseir el certificat de  llengua 
catalana del nivell C1 o equivalent. 
 
* L’Òrgan de selecció podrà optar per fer aquesta prova al final del procés només  a les 
persones aspirants que no hagin acreditat el nivell  i  tinguin la possibilitat d’obtenir la 
puntuació més alta. 
 

7.3  Segona fase: prova pràctica i prova psicotècnica (12 punts) 
 

La prova pràctica:  consistirà en respondre algunes qüestions breus o en resoldre algun cas 
relacionat directament amb la tasca a desenvolupar, a fi i efecte d’avaluar la competència 
tècnica de la persona candidata. La durada màxima de la prova serà de dues hores i la 
qualificació màxima que es podrà obtenir serà de 8 punts. 
 
Prova psicotècnica: La prova consistirà en la realització de qüestionaris que mesuraran els 
trets de personalitats bàsics, els trets clínics de la persona aspirant, la seva adaptació 
personal i social a l’entorn. Les qüestionaris versaran un sobre trets de personalitat i sobre 
trets clínics, per tal de determinar l’adequació de la persona aspirant al perfil requerit. La 
qualificació màxima que es podrà obtenir serà de 4 punts 
 
Serà necessari un mínim de 6 entre ambdues proves per superar aquesta fase i prosseguir 
el procés selectiu. 

 
7.4 Tercera fase: valoració curricular.  
 

Aquesta fase consistirà en la valoració dels mèrits al·legats i acreditats per les persones 
participants en la seva sol·licitud, fins a un màxim de 8 punts. 
 
a)  Per experiència professional (fins a 5 punts) 
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a.1) Per experiència professional a l’administració pública en un llocs de treball de 
tècnic superior en dret, especialista en l’Àmbit Econòmic: 0,1 punts per mes 
treballat o fracció, fins un màxim de 4 punts. 

 
a.2)  Per experiència professional al sector privat o com a professional lliure o autònom 

desenvolupant funcions de categoria professional equivalent i de contingut 
coincident o anàleg al de la plaça a proveir: 0,06 punts per mes treball o fracció, 
fins a un màxim de 3 punts. 

 
a.3)  Per experiència professional a l’administració pública, al sector privat i/o com a 

professional lliure o autònom en llocs de treball diferents dels esmentats en els dos 
punts anteriors però relacionats amb la plaça a proveir: 0,02 punts per mes 
treballat o fracció, fins a un màxim d’ 1 punt. 

 
b)  Per formació complementària (fins a 3 punts). 
 

b.1)  Per titulació universitària addicional de nivell equivalent o superior a la requerida 
per participar en el procés i que estigui relacionada directament amb el lloc: 1 punt 
per titulació fins a un màxim d’1 punt. 

 
b.2) Per estar en possessió d’un màster i/o postgrau relacionat amb el lloc a proveir: 1 

punt per màster i 0,5 punts per postgrau, fins a un màxim d’1 punt.  
 
b.3)  Per altres cursos, seminaris i/o jornades directament relacionats amb la plaça a 

proveir, d’acord amb l’escala següent: 
 

- Fins a 60 hores acumulades: 0,15 punts. 
- De 61 a 120 hores acumulades: 0,25 punt. 
- De 121 a 180 hores acumulades: 0,5 punts. 
- De 181 a 300 hores acumulades: 0,75 punts. 
- Més de 300 hores acumulades: 1 punt. 

 
Preferentment es valoraran els cursos, seminaris i/o jornades en l’àmbit de: 
 

- Organització de l’Ajuntament 
- Ofimàtica especialitzada: bases de dades jurídiques ( Westlaw, VLEX, etc) 
- Habilitats professionals pròpies del personal tècnic (treball en equip, 

comunicació, etc) 
- Normativa de règim local 
- Normativa relacionada amb Ecomonia, Hisenda, comerç i l’atenció a 

l’empresa 
- Règim jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu 

comú. 
- Altres d’anàlegs i directament vinculats a les funcions del lloc de treball 

 
En cas que no s’acrediti el nombre d’hores lectives d’algun curs, seminari o 
jornada, s’entendrà que la seva durada és de 5 hores. El nombre màxim d’hores 
que es computarà per cada curs serà de 60 hores. 

 
 

 
7.5 Quarta fase: entrevista.(10 punts) 
 
Es convocarà a una entrevista, per tal d’avaluar el perfil competencial de les persones aspirants,  
sempre que llur qualificació els permeti encara la possibilitat matemàtica d’obtenir la puntuació 
més alta en el procés selectiu gràcies a aquesta fase. 
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En l’entrevista es podran plantejar qüestions relacionades amb les competències professionals, 
la personalitat, les trajectòries laboral i acadèmica i/o es podran formular d’altres preguntes 
anàlogues per tal de valorar l’adequació de les persones candidates als perfils professional i 
competencial requerits per ocupar el lloc de treball al que opten.  
 

Es valorarà amb un màxim de 10 punts. Serà necessari obtenir-ne un mínim de 5 per superar 
aquesta fase 
 
 
7.6 Una vegada finalitzat tot el procés selectiu, l’òrgan de selecció farà públic el resultat definitiu, 

amb detall de les valoracions i puntuacions obtingudes en les diverses fases per cada 
aspirant, i elevarà proposta de contractació a l’òrgan convocant. 

 
7.7 La persona proposada per ser contractació serà la que hagi superat les diverses fases del 

concurs i hagi assolit la puntuació global més elevada. 
 
En cas d’empat en la puntuació global, l’òrgan de selecció proposarà la contractació de la 
persona que assoleixi una valoració més alta en l’entrevista, i en cas que l’empat perduri, de la 
persona que hagi obtingut més punts en la fase de valoració de mèrits en concepte 
 
 
8. Documentació a aportar per la persona aspirant seleccionada 

 
8.1.  La persona aspirant proposada per ser nomenada haurà de lliurar a la Direcció de Recursos 

Humans, en el termini de vint dies naturals a comptar des de l’endemà de la data de 
publicació del resultat definitiu del procés, la documentació següent: 

 
a) Original del DNI o, en cas de no tenir la nacionalitat espanyola, de la documentació 

oficial acreditativa del compliment del requisit previst en la lletra a) de la base 3.1, per 
a la compulsa de la còpia corresponent. 

 
b) Títol acadèmic previst en la lletra e) de la base 3.1 per a la compulsa de la còpia 

corresponent presentada juntament amb la instància de participació en el procés. 
 

c) Declaració de no estar inhabilitat/ada per a l’exercici de les funcions públiques ni estar 
separat mitjançant expedient disciplinari de qualsevol administració pública. Les 
persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran d’acreditar, 
mitjançant declaració jurada o promesa, que no estan sotmeses a cap sanció 
disciplinària o condemna penal que els impedeixi l’accés a l’ocupació pública en el seu 
estat d’origen.  

 
d) Declaració de no incórrer en cap dels supòsits d’incompatibilitat previstos en la 

legislació vigent o declaració que se sol·licitarà l’autorització de compatibilitat o que 
s’exercirà l’opció que preveu l’article 10 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, 
d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat.  

 
7.2. Si la persona aspirant proposada no presenta la documentació especificada dins del termini 

sense justificació per raó de força major, o bé es constata que no compleix els requisits 
necessaris arran dels documents presentats, no podrà ser contractada, quedarà anul·lada 
la seva actuació i restarà exclosa del procés selectiu, sens perjudici de les responsabilitats 
en què hagi pogut incórrer. 

 
7.3. En el supòsit d’exclusió del procés selectiu pels motius exposats en el punt anterior, i també 

en cas de renúncia de la persona aspirant proposada, l’òrgan de selecció formularà proposta 
a favor de la persona aspirant aprovada que hagi obtingut la següent puntuació més alta en 
el procés selectiu. 
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9. Nomenament i condicions de treball  

  
 La persona aspirant seleccionada serà nomenada com a funcionària interina per existència de 

plaça vacant, segons preveu l’article 10.1.a de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic 
 
10. Facultats de l’òrgan de selecció 

 
L’òrgan de selecció estarà facultat per resoldre qualsevol qüestió que es plantegi des del moment 
de la seva constitució.  
 
11. Règim de recursos 

 
11.1.  Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit dictats per l’Alcaldia-Presidència de 

l’Ajuntament o per l’òrgan municipal competent, si aquests últims decideixen directament 
o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés 
selectiu o produeixen indefensió o perjudici irreparable als drets i interessos legítims, les 
persones interessades podran interposar potestativament, d’acord amb l’article 116 de la 
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, recurs de reposició en el termini d’un mes a comptar a 
partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, o bé podran interposar recurs 
contenciós administratiu d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1998, 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. 

 
10.2. Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit de l’òrgan de selecció, si aquests 

últims decideixen directament o indirectament el 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, en el termini 
d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, recurs d’alçada 
davant l’Alcaldia-Presidència de la corporació. 

 
10.3. Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que 

considerin convenient per a la defensa dels seus interessos. 
       
Sant Cugat del Vallès, 10 de novembre de 2015 
 

Vist i plau, 
El Director de Recursos Humans               La Gerent 
 
 
 
 
Gustau  Folch Elosúa            Carme Oliver i Riera 
 
 

El Tinent d’alcalde d’Economia, Empresa, 
Ocupació i Recursos Humans 

 
 
 

Carles Brugarolas i Conde 
Gustau Folch i Elosúa 
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ANNEX I; QUADRE RESUM DELS MÈRITS AL·LEGATS PER L’ ASPIRANT PER A LA 
VALORACIÓ DE MÈRITS 
 

Nom i  
cognoms 

  
DNI 

 

 
Adreça 

 
 

 
Codi Postal 

 

 
Municipi 

 
 

 
Telèfon fix 

 

 
Adreça electrònica 

 
 

 
Telèfon mòbil 

 

 
Procés 

 
 

 
Referència 

 

 
EXPOSO,  que adjunto, els documents acreditatius dels meus mèrits relatius a l’experiència professional i de 
formació, per tal que puguin ser valorats en la fase de mèrits, d’acord amb el barem de mèrits que figura a les bases 
del procés selectiu que s’indica més amunt: 
 
A continuació relaciono, de manera resumida i ordenada cronològicament, la meva experiència  laboral amb 
indicació del número de pàgina del document  acreditatiu que s’adjunta: 
 

Pàg. Administració/Empresa Categoria Data inici Data Fi mesos 
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A continuació relaciono, de manera resumida i ordenada cronològicament, les Accions Formatives amb indicació 
del número de pàgina del document  acreditatiu que s’adjunta: 
 

Pàg. (1) Acció Formativa Núm.  
hores 

Data expedició 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
A continuació relaciono la documentació acreditativa del que considero que es pot valorar a l’apartat Altres mèrits:  
 

Pàg.  Concepte 
 

  

  

  

 
Tota la documentació  que s’adjunta haurà d’anar paginada i incloure aquesta referència a la columna corresponent. 

 
SOL·LICITO: 
 
Es tingui per presentada aquesta documentació, d’acord amb el que preveuen les bases del procés 

 
 
Sant Cugat del Vallès,             de                       de  20 
 

 
 


