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BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA D’UNA BORSA DE TREBALL, PEL SISTEMA 

DE CONCURS,   DE PERSONAL GESTOR DE « LIVING LAB » A L’AJUNTAMENT DE SANT 

CUGAT DEL VALLÈS I ENS VINCULATS 

 

 

1. Objecte de la convocatòria 

 

L’objecte d’aquestes bases és regular la convocatòria de selecció i provisió,  mitjançant 

procés de concurs, per constituir una borsa de treball que nodreixi les futures necessitats de 

personal per atendre els projectes Living Lab, a nomenar o contractar per l’ajuntament de 

Sant Cugat i els seus ens vinculats.  

 

2.  Característiques del lloc de treball 

 
Denominació: Tècnic/a Mitjà/na Gestor/a de Living Lab  
Grup de classificació: A2 
Nivell de destí: 20 
Adscripció:  Sots Direcció d’Innovació 
 
La missió del lloc de treball és potenciar la relació fluïda entre  l’administració publica, les 
empreses, les entitats interessades en el món de la cultura i les persones investigadores i/o 
usuàries dels espais on s’implanti la figura de Living Lab. 
 
Les responsabilitats, funcions i tasques d’aquest lloc de treball s’articulen al voltant de tres 
eixos: 
 
Dinamització de la comunitat: 

- Gestionar la comunitat: identificació, captació i dinamització 
- Gestionar les xarxes socials. 
- Definir i executar el Pla de comunicació extern. 
- Ser responsable de la comunicació interna i externa. 
- Crear continguts per la visibilitat del Living Lab 
- Crear tallers i grups de treball per dinamitzar les comunitats. 

 
Desenvolupament de negoci: 

- Definir el model d’ingressos i despeses 
- Definir el catàleg de serveis 
- Desenvolupar el projecte i cercar empreses participants. 
- Establir aliances, tant dins l’àmbit local com regional. 
- Acompanyar i fer el seguiment dels projectes. 
- Cercar fonts de finançaments per als projectes. 
- Participar en la reflexió estratègica del Living Lab. 
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Networking: 
- Consolidar i interconnectar la xarxa d’agents participants. 
- Gestionar la comunicació interna dels partners 
- Coordinar l’organització de les interaccions dels partners. 
- Participar, integrar i coordinar en xarxes de Labs 
- Coordinar activitats al Lab amb d’altres Labs i col·lectius de la ciutat. 

 

I, en general, totes aquelles de caràcter similar que li siguin atribuïdes. 

 

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) No haver complert l’edat de jubilació 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 d’una titulació universitària: diplomatura, llicenciatura o titulació 

equivalent. 
 

f) Estar en possessió de certificat de  llengua catalana del nivell C1 o equivalent. En el 
cas que no es pugui acreditar el nivell es preveu la realització de la prova de nivell a 
l’apartat 7.3) 
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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.  
Les sol·licituds per participar en la convocatòria es podran obtenir a l’Oficina 
d’Atenció Ciutadana o a través de la web de l’Ajuntament. 
 

b) 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.  

 
c) Acreditació del pagament de la taxa o de la seva exempció establerta en l’apartat 3 

d’aquesta base.  
 

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. 

4.2.Lloc i termini de presentació de sol·licituds: 
 
Les sol·licituds per participar en la convocatòria es poden presentar a la seu electrònica 
de l’Ajuntament (Tràmits–Oferta pública d’ocupació– Convocatòries d’Ocupació 
Pública–sol·licitar ), sens detriment de qualsevol dels sistemes previstos a l’art. 16.4 de  
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques.  
 
El termini per presentar sol·licituds comptarà des de la publicació de la convocatòria al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona o extracte al Diari oficial de la Generalitat de 
Catalunya, fins a 20 dies naturals a comptar des de l’endemà de la darrera publicació. 
La presentació de la sol·licitud fora del dit termini comporta l’exclusió de l’aspirant. 
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També es publicarà a la pàgina web municipal www.santcugat.cat i aquest serà el mitjà 
on es publicaran tots els anuncis successius de la convocatòria.  

4.3. La taxa per drets d’examen d’aquesta convocatòria, d’acord amb les ordenances fiscals  
és de 20 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:  “ Living Lab ”, 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  vigents) 

 
4.4 Les persones que superin les proves indicades  a l’apartat 7.2 de les bases, aportaran la 
documentació acreditativa que es detalla a continuació, durant el període de  5 dies hàbils  a 
partir de la data de la publicació a la web municipal de la llista del resultat de les referides 
proves. 

 
La documentació es podrà presentar a la seu electrònica de l’Ajuntament” (Tràmits–Oferta 
pública d’ocupació– Aportació de documentació per a les persones que han superat les 
proves –sol·licitar ), a l’apartat corresponent indicant “Living Lab, Nom i NIF de l’aspirant”. 
Sens detriment de qualsevol dels sistemes previstos a l’art. 16.4 de  la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions.  
 
a) 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. 

 
b) 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. 

 
c) Quadre resum dels mèrits al·legats 

 

d) Documentació acreditativa de l’experiència laboral i Formació, que caldrà presentar 
degudament ordenada i numerada: 
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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’IGEPESI i 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, si així és sol·licitat per la persona 
aspirant. 

- Certificat de Vida Laboral, expedit per la Seguretat Social 
 

A l’Empresa Privada: 
- 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: 
- 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: 
 

e) Documentació acreditativa d’estar en possessió, del nivell C1 de llengua catalana, 
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 7.3. 

 
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. 

 
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. 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 admeses i excloses. Pel que fa a aquelles que no presentin 
esmena dels defectes que se’ls imputa, la seva sol·licitud s’arxivarà sense cap altre 
tràmit.  
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5.3. 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. 

 
5.4. Paral·lelament a la resolució prevista en el punt anterior, l’Ajuntament podrà  indicar  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. 

 
5.5. 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. El tribunal qualificador estarà composat per 3 membres i els seus corresponents 
suplent, amb la la següent composició: 
 

- Una que n’exercirà la presidència i que disposarà de les facultats previstes per 
l’article 19 de la  Llei 40/2015 d’1 d’octubre de Règim Jurídic del Sector Públic. 

 
- Una vocal nomenada per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC). 

 
- Una vocal que preferentment serà empleada de l’Ajuntament adscrita a  Recursos 

Humans,  o bé tindrà una especialitat afí a la requerida per participar en el procés 
de selecció.   

 
La designació nominal dels membres, que inclourà la dels respectius suplents, es publicarà 
al tauler d’anuncis juntament amb la llista d’admesos i exclosos. L’abstenció i recusació dels 
membres del tribunal s’ha d’ajustar al que preveuen els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1 
d’octubre, de règim jurídic del sector públic. El tribunal no pot constituir-se ni actuar sense 
l’assistència de la majoria absoluta dels seus membres, siguin titulars o suplents.  
 
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.  
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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.   

 
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. En aquest sentit i de conformitat amb les previsions del 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 a les administracions 
públiques de Catalunya, es nomenarà una persona perquè assessori el tribunal qualificador, 
la qual actuarà amb veu i sense vot. 

 
6.6. De totes les sessions de l’òrgan de selecció se n’estendrà l’acta corresponent.  

 
6.7. 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-oposició i constarà de diverses fases de 

superació d’oposició, amb una prova pràctica i una entrevista i de superació de mèrits 
amb l’acreditació de mèrits i capacitats de les persones aspirants. 

 
A l’efecte de la valoració del procés 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:  
 
a) Prova teòric-practica. 

 
La prova consistirà en respondre algunes qüestions i/o en resoldre algun cas 
relacionat directament amb el lloc de treball a ocupar, 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 10 punts. Serà necessari un mínim de 5 punts per superar 
aquesta fase i prosseguir el procés selectiu. 
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b) Entrevista personal: 
 
Es convocarà a les persones aspirants que hagin superat la prova anterior a una 
entrevista personal per tal de valorar la seva adequació al perfil professional i 
competencial requerit per ocupar el lloc de treball a proveir. 

 
Es valorarà amb un màxim de 10 punts. Serà necessari obtenir un mínim de 5 punts 
per superar aquesta fase 
 

7.3. Segona 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. 
 
* 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. 
 

7.4.Tercera fase: valoració curricular (10 punts) 
 

Aquesta fase consistirà en la valoració dels mèrits al·legats i acreditats per les persones 
participants d’acord amb el que s’estableix a la base 4.4, fins a un màxim de 10 punts. 
 
a)  Per experiència professional (fins a 6 punts) 

 
a.1) Per experiència professional a l’administració pública, en llocs de treball de 

categoria professional equivalent i de contingut funcional coincident o anàleg 
al de la plaça a proveir: 0,05 punts per mes treballat o fracció, fins un màxim 
de 3,50 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: 0,03 punts per mes 
treball o fracció, fins a un màxim de 1,50 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 apartats anterior però relacionats amb el lloc de treball,  0,01 per 
mes treballat o fracció, fins un màxim d’1 punt. 

 
b)  Per  formació complementària (fins a 3.50 punts). 
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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. 

 
b.3) 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’1,50 
punts.  

 
b.4)  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 punts. 
- 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 els àmbits següents: 
 

- Atenció a la persona usuària (interna i externa) 
- Ofimàtica especialitzada 
- Prevenció de riscos laborals 
- Habilitats professionals pròpies d’un/a tècnic/a municipal 
- Redacció de documentació tècnic/administrativa 
- Matèries competència de l’Àmbit i/o unitat organitzativa i aplicatius de 

suport 
- Protecció de dades 
- Gestió de projectes 
- Comunicació i xarxes socials 
- Dinamització comunitària 
- Finançament de projectes 
- Administració electrònica 
- 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. 

 
c)  Altres mèrits (fins a 0.50 punts).  

 
L’òrgan de selecció podrà considerar altres mèrits al·legats i justificats per les 
persones participants, fins a un màxim de 0.50 punts, sempre que es tracti de 
mèrits objectius i raonables per a la provisió del lloc de treball i, en especial, 
d’activitat docent, acadèmica o de difusió de coneixements relacionada amb 
l’àmbit de treball i amb les funcions a desenvolupar. 
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7.5. 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. La 
publicació de l’anunci contindrà  el nom i cognoms de les persones aspirants. 

 
7.6. La persona proposada per ser contractada 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 la prova de caràcter pràctic i, en cas 
que l’empat perduri, de la persona que hagi obtingut més punts en la fase de valoració de 
mèrits en concepte d’experiència professional. 

 
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. 
 

c) Declaració de no estar inhabilitat/da 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.  

 
8.2. 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. 

 
8.3. 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 
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formularà proposta a favor de la persona aspirant aprovada que hagi obtingut la 
següent puntuació més alta en el procés selectiu. 

 
9. Contractació i condicions de treball 

 
9.1. La qualificació total de cada aspirant serà la suma de les qualificacions obtingudes.  
 
9.2. Finalitzada la qualificació dels aspirants, l’òrgan de selecció farà pública a la pàgina web  

municipal la relació, amb nom i cognoms, de les persones aprovades per ordre de 
puntuació i s’hi mantindrà mentre sigui vigent. 

 
9.3. Les persones que formin part d’aquesta  borsa de treball seran cridades per cobrir les 

necessitats de personal per aquest lloc de treball. 

9.4. La durada del contracte  o nomenament serà l’imprescindible per fer front a les 
necessitats de la Corporació. 

9.5. Mentre una persona integrant de la llista d’espera tingui vigent un nomenament o 
contracte temporal, no se li oferirà cap altra nova contractació o nomenament que 
pugui generar-se encara que sigui de durada superior, exceptuant que es tracti de 
cobrir una vacant fins a convocatòria definitiva, o un contracte de relleu sempre que 
reuneixi els requisits legals. Quan la persona rebutgi en dues ocasions una oferta  
passarà a l’últim lloc de la llista. 

9.6. La permanència del personal seleccionat en aquesta borsa resta condicionada a la seva 
disponibilitat immediata en el moment de la crida i a la valoració adequada del 
desenvolupament de les tasques realitzades.  

9.7. La falta d’algun requisit en el moment de procedir al nomenament efectiu també 
comportarà la pèrdua dels drets a ser nomenat durant tota la vigència de la borsa. 

 

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 123 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, recurs de reposició en el 
termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, o 
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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. 

 
11.2. 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. 

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

considerin convenient per a la defensa dels seus interessos. 
 
Sant Cugat del Vallès,  6 de juny de 2018 

 

 

 

El Director de l’àmbit de gestió 

d’economia, hisenda i recursos humans 

 

 

 

 

Gustau Folch i Elosúa 

Vis i plau 

La Gerent 

 

 

 

 

Carme Oliver i Riera 

 

 

La Regidora d’educació, universitat, 

família i recursos humans 

 

 

 

 

Esther Salat i Llorente 

 

 

La Tinent d’alcalde de cicle de vida, 

progrés social i habitatge 

 

 

 

 

Susanna Pellicer López 

 

 

 

 

 


