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ANUNCI
En data 2 de juliol es va dictar, entre d’altres el decret que a continuació es transcriu
per public coneixement,
DECRET D’ALCALDIA
Aprovació de la contractació com a personal laboral fix d’un operari de serveis
pertanyent al grup AP, vacant a la plantilla orgànica d’aquest Ajuntament.
Vist que el Ple municipal de data 9 de desembre de 2020 va aprovar l’oferta publica
d’ocupació incloent en la mateixa la següent plaça,
B) Personal laboral estructural:
Operari/a de serveis
Denominació del lloc treball

Operari/a de Serveis

Escala

AP

Nombre

Modalitat

Torn

vacants

Selecció

01

concurs-oposició Lliure

Atès que, per resolució d’alcaldia de 4 de maig de 2021 es va aprovar la convocatòria i
les bases per a la selecció mitjançant concurs oposició de la plaça esmentada i la
constitució d’una borsa de treball per cobrir les substitucions i vacants que es puguin
produir i que l’anunci de la convocatòria es va publicar al BOP de 11 de maig de 2021.
Vist que en data 9 de juny de 2021 l’Alcalde va aprovar la llista d’admesos i exclosos
en aquest procediment així com la composició del tribunal qualificador i va convocar
les proves pel dia 23 de juny de 2021.
Vista l'Acta de les actuacions efectuades pel Tribunal qualificador designat per valorar
les proves del concurs oposició de data 23 de juny de 2021, per la selecció d’un
operari de serveis grup AP en regim de personal laboral fix vacant a la plantilla
orgànica d’aquest Ajuntament i constitució d’una borsa de treball per cobrir les
substitucions i vacants que es puguin produir i que es transcriu a continuació que ha
proposat la contractació de l’aspirant XAVIER PRAT PARRO :
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“ACTA DE CONSTITUCIÓ DEL TRIBUNAL I RESULTAT DE LA SELECCIÓ MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ,
D’UNA PLAÇA D’OPERARI DE SERVEUS GRUP AP EN REGIM DE PERSONAL LABORAL FIX AMB
CONSTITUCIÓ DE BORSA PER A VACANTS INCIDENTALS.

A Copons el dia 23 de juny de 2021, essent les 9:00 hores i havent estat convocats prèviament els seus
membres titulars i suplents, es reuneix en sessió constitutiva, el Tribunal qualificador del concurs –
oposició per a la cobertura de la plaça descrita, integrat pels membres següents:
President/a:
Titular: Judit Marabé Clop, Funcionària de l’Ajuntament de Calaf.
Vocals:
Titular: Joan Casellas Serra, Funcionari de l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui, a proposta de
l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.
Titular: Jaume Alonso del Cura, Cap de la Brigada de l’Ajuntament de Jorba.
Secretari/ària:
Titular: Albert Rica Villagra, Secretari Accidental de la Corporació.
Assisteix al tribunal el la senyora Marina Planell, en la seva qualitat de tècnica del Consorci per la
Normalització Lingüística.
En primer lloc, la Presidència dona possessió dels càrrecs respectius als membres del Tribunal
qualificador, els quals accepten i prometen complir correcta i fidelment la missió encomanada i fan
declaració jurada o promesa de no trobar-se compresos en les circumstàncies que preveu l’article 23 de
la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
I atès que no hi ha cap membre que es consideri comprès en les causes d’abstenció establertes en la
disposició expressada i sens perjudici de les possibles recusacions que poden presentar els aspirants o
tercers que tinguin un interès legítim, es considera que poden continuar les actuacions previstes.
En conseqüència, el Tribunal qualificador es declara constituït per la Presidència vàlidament amb els
membres expressats anteriorment.
A continuació, el Tribunal qualificador acorda procedir a la realització de la fase d’oposició, de
conformitat amb l’establert a la Base 8:
1a. Fase : exercici de coneixements de català (els aspirants que no hagin acreditat la titulació) i, en el seu
cas, de coneixements de castellà (els aspirants que no hagin acreditat la titulació).
2a. Fase : Prova Teòrica
3a. Fase : Prova Practica
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4a. Fase : entrevista personal.
5a. Fase: Fase de concurs i valoració de mèrits

Primera Fase
Valoració dels coneixements de la llengua catalana
La prova de llengua catalana es qualificarà com a APTE o NO APTE essent, per tant, de caràcter
eliminatori.
Quedaran exempts de la realització d’aquest exercici els aspirants que presentin juntament amb la
sol·licitud el certificat acreditatiu del nivell i que correspon al certificat nivell A bàsic de la Secretaria de
Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya o dels reconeguts com a equivalents.
Acrediten estar en possessió del nivell de català exigit (B1) els següents aspirants:

REG. ENTRADA

IDENTIFICACIÓ
(4 últims dígits DNI)

597

8269D

587

6593E

596

9129E

Realitzada la prova de català el resultat és el següent:

REG. ENTRADA

IDENTIFICACIÓ
(4 últims dígits DNI)

RESULTAT PROVA
CATALÀ

598

0936V

APTE

575

6340W

NO PRESENTAT

Segona Fase: Prova teòrica
Consisteix en respondre en un màxim de 60 minuts per escrit 10 preguntes específiques sobre els temes
establerts en l’annex I de les presents bases reguladores.
Aquesta prova tindrà una puntuació de 0 a 10 punts, essent eliminats els aspirants que no obtinguin un
mínim de 5 punts.
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Realitzat l’exercici, el resultat és el següent:

REG. ENTRADA

IDENTIFICACIÓ

RESULTAT

(4 últims dígits DNI)
587

6593E

8

596

9129E

10

597

8269D

10

598

0936V

5

Tercera Fase: Prova practica
Consisteix en una prova pràctica proposada pel tribunal i directament relacionada amb les funcions
pròpies del lloc a ocupar.
Es realitzen diferents proves: consistents en que els aspirants utilitzessin correctament el material de
protecció personal (EPI) que se’ls hi ha proporcionat, arrenquin les màquines de forma correcta i segura i
realitzin treballs de tala de troncs i de desbrossament.
Per la valoració d’aquesta prova aquest tribunal ha tingut en compte els següents criteris:
1.
2.
3.
4.

Correcta utilització dels EPIS
Seguretat en l’ús de les eines.
Forma de treballar amb les màquines.
Exposició de la postura del cos en el moment de fer els treballs.

Aquesta prova, que ha tingut una durada de 10 minuts per aspirant, tindrà una puntuació de 0 a 10
punts, essent eliminats els aspirants que no obtinguin un mínim de 5 punts.
En el moment de realitzar la prova practica, l’aspirant 6593E ha manifestat que no ha utilitzar mai moto
serra ni desbrossadora, per la qual cosa el tribunal ha considerat que per seguretat no continués la prova
i ha estat declarat NO APTE, la qual cosa ha sigut comunicada a l’aspirant que ha quedat assabentat.
Realitzat l’exercici, el resultat és el següent:

REG. ENTRADA

IDENTIFICACIÓ

RESULTAT

(4 últims dígits DNI)
587

6593E

NO APTE
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596

9129E

9

597

8269D

7

598

0936V

6

Quarta Fase: Entrevista personal
Consisteix en preguntes que el tribunal formula als aspirants respecte aspectes curriculars i les proves
realitzades i el contingut del temari.

REG. ENTRADA

IDENTIFICACIÓ

RESULTAT

(4 últims dígits DNI)
596

9129E

2.5

597

8269D

3

598

0936V

2

Finalitzades les diferents fases de l’oposició, el Tribunal qualificador procedeix a la suma de la totalitat
de les puntuacions obtingudes per cada aspirant, donant el resultat següent:

IDENTIFICACIÓ

2a Fase

3a Fase

4a Fase

TOTAL

9129E

10

9

2.5

21,5

8269D

10

7

3

20

0936V

5

6

2

13

(4 últims dígits
DNI)

A continuació es passa a la realització de la valoració de mèrits de la fase de concurs, amb el següent
resultat:
Tercera Fase: Valoració de mèrits
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IDENTIFICACIÓ

Experiència

Formació

Total

(4 últims dígits
DNI)

Professional

Professional

9129E

0.5

1.5

2

8269D

4

1.5

5.5

0936V

0

0.2

0.2

Acabat el procés, les puntuacions totals dels aspirants són les següents:

IDENTIFICACIÓ

Fase oposició

Fase concurs

Total

9129E

21.5

2

23,5

8269D

20

5.5

25,5

0936V

13

0.2

13,02

(4 últims dígits
DNI)

Per tant, i a la vista dels resultats, el Tribunal qualificador d’aquest procés selectiu proposa a
l’Alcaldia-Presidència la contractació de l’aspirant SR. XAVIER PRAT PARRO, per a proveir la plaça
d’operari de serveis grup AP d’aquest Ajuntament en règim de personal laboral fix.
La resta d’aspirants que hagin superat el procés selectiu i no hagi obtingut la contractació s’inclouran a
una borsa de treball per proveir necessitats de personal d’aquesta categoria a l’Ajuntament durant el
termini de dos anys, en aplicació de la base desena de les bases específiques reguladores del procés
selectiu.
Finalment aquest tribunal manifesta que pel desenvolupament de les proves s’han adoptat les mesures
corresponents de protecció COVID-19.
Per la Presidència es dona per acabat l’acte i s’aixeca la sessió essent les 13:30 hores, fent constar que en
el transcurs de la sessió no s’ha produït cap incidència i de la qual s’estén la present acta que, un cop
llegida i trobada conforme, signen tots els membres de l’òrgan de selecció de tot el qual, com a
secretària, en dono fe.
La Presidenta,

Els Vocals,
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El Secretari,”

Vist que en data 2 de juliol de 2021 mitjançant resolució de l’alcaldia es va contractar
al Sr. Xavier Prat Parro el qual va quedar en primer lloc del procés de selecció realitzat
pel Tribunal qualificador d’acord amb l’acta que consta en la part expositiva de la
present resolució
Atès que la base 11 del procés de selecció estableix que els/les aspirants que no siguin
contractats i que hagin obtingut o superat la puntuació mínima exigible per superar
les diferents proves establertes, s’inclouran a una borsa de treball per cobrir les
substitucions i vacants que es puguin produir.
L’Alcaldia dictarà Resolució formant la borsa de treball, de conformitat amb la llista
elevada per l’òrgan de selecció, a la qual s’adreçarà directament quan resulti necessari
procedir a realitzar el nomenaments o contractació per tal de realitzar les funcions
d’operari de la brigada municipal, especialitat paleta.
Vist els articles 21.1 i 2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local i l'article 53 del text refós de Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
A proposta del Tribunal Qualificador,
HE RESOLT
Primer.- Constituir una borsa de treball per proveir les vacants i substitucions que es
puguin produir com a "operari de serveis" de la brigada municipal de l’Ajuntament de
Copons, de l'escala d'Agrupació professional (AP) i que es constituirà amb les següents
persones per ordre de puntuació:
1.- El senyor ORIOL PI CANALS, amb DNI núm. 45639129E
2.- El senyor RICARD SOTILLOS SERRA, amb DNI núm. 46780936V
Segon.- La vigència d’aquesta borsa de treball s’estableix en dos anys, sens perjudici
de la seva possible pròrroga que s’haurà d’aprovar prèviament mitjançant Resolució
de l’Alcaldia i es regirà per les regles establertes en la base 11 i que són:
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Els/les aspirants que no siguin contractats i que hagin obtingut o superat la puntuació
mínima exigible per superar les diferents proves establertes, s’inclouran a una borsa
de treball per cobrir les substitucions i vacants que es puguin produir.
L’Alcaldia dictarà Resolució formant la borsa de treball, de conformitat amb la llista
elevada per l’òrgan de selecció, a la qual s’adreçarà directament quan resulti necessari
procedir a realitzar el nomenaments o contractació per tal de realitzar les funcions
d’operari de la brigada municipal, especialitat paleta.
La borsa de treball, se subjectarà a les següents regles:
- En aquells casos en què es rebutgi l’oferta al·legant incapacitat laboral transitòria o
maternitat, se’ls mantindrà l’ordre que originalment ocupaven a la bossa. La
concurrència de tals causes haurà de quedar suficientment acreditada per qualsevol
mitjà admissible en Dret.
- Aquells que hagin estat nomenats o contractats, a la finalització del contracte
tornaran a ocupar el mateix lloc que tenien a la borsa.
- La llista dels aspirants que integrarà la borsa de treball serà per ordre numèric
correlatiu de la puntuació obtinguda en ordre descendent.
- El sistema de cobertura dels llocs de treball s'estableix per ordre rigorós de
puntuació obtinguda en les proves de selecció.
- En cas que l'aspirant seleccionat renunciï al mateix una vegada cobert o abans de
cobrir-lo, es proposarà la cobertura al següent aspirant en ordre de puntuació, i així
successivament.
- Es podrà renunciar un màxim de dues vegades sense que es modifiqui el lloc que
s’ocupa a la llista, amb la tercera renuncia, l’aspirant passarà a ocupar l’últim lloc de la
llista.
- La permanència del personal seleccionat en aquesta borsa resta supeditada a la seva
disponibilitat immediata per cobrir les incidències que es presentin i a la valoració
adequada del desenvolupament de les tasques realitzades.
- L’Ajuntament pot deixar sense efecte el nomenament o contractació si,
transcorregut un mes des de l’inici de la mateixa es produeix una falta d’idoneïtat de
l’aspirant per al desenvolupament de les funcions pròpies de la plaça, considerant
aquest període de prova com a part integrant del procés selectiu.
- En tant no quedi formalitzat el nomenament o contracte, l’aspirant no tindrà dret a
retribucions de cap tipus.
- La vigència d’aquesta borsa de treball s’estableix en dos anys, sens perjudici de la
seva possible pròrroga que s’haurà d’aprovar prèviament mitjançant Resolució de
l’Alcaldia.
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Tercer.- Publicar l’esmentada resolució en la seva part suficient en la pàgina web
municipal per a general coneixement.

Copons, a la data de la signatura electrònica
L’alcalde,
Alex Prehn Faura.
Contra aquesta resolució, que és definitiva 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 aquesta
resolució, 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 notificació corresponent.
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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