AJUNTAMENT DE LA
COMTAL VILA DE RIPOLL
AJUNTAMENT DE RIPOLL
reguladores que regiran el procés selectiu
per

2) adscrita

La Junta de Govern Local en sessió celebrada en data 14 de juny de 2021 va aprovar les bases i convocatòria
2) adscrita
.

Reglament de personal de les entitats locals de Catalunya es procedeix a publicar la convocatòria i les bases
regides per a la superació del procés de selecció que es transcriuen a continuació.
BASES REGULADORES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER A COBRIR AMB CARÀCTER INTERÍ EL
MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ.
1. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA
de Territori, Sostenibilitat i Empresa, pel sistema de concurs oposició lliure.
2. FUNCIONS DEL LLOC DE TREBALL
La funció principal del lloc de treball és la de supervisar, gestionar i executar accions destinades a mantenir
el control dels serveis, infraestructures i instal·lacions municipals d'acord amb els procediments establerts, la
legislació vigent i les indicacions del superior jeràrquic.
Les funcions generals són les següents:
1. Emetre els informes tècnics derivats de la implantació de noves activitats econòmiques al municipi,
analitzant els projectes tècnics o memòries tècniques aportades i verificar la correcta aplicació de la
normativa vigent.
2.
3. Realitz
tècnics corresponents.
4. Redactar projectes i memòries valorades, estudis, plecs de condicions tècnics de diversa índole per
donar resposta a les necessitats m
.
5. Redactar i fer el seguiment del Pla de Manteniment dels edificis i instal·lacions municipals, que inclou,
la determinació dels estàndards de manteniment i supervisió de la seva aplicació a les instal·lacions
i edificis municipals, realitzar el seguiment, avaluació, control i resolució de les incidències a les
instal·lacions i edificis municipals.
6.
7. Control de les companyies de serveis, subministraments i consums.
8.
9. Supervisar i controlar el manteniment dels diferents serveis municipals i les diferents xarxes de serveis

el cens de torres de refrigeració del municipi per la prevenció de la legionel·la.
10. Supervisar, controlar i gestionar la prestació dels serveis contractats externament per part de
ervisar les tasques
11. Coordinar-se amb altres àrees o professionals que intervenen en els procediments, plans o programes
12. Revisar i
de prevenció de riscos laborals en cada un dels àmbits en què intervingui.
13.
it de la competència
i analitzar i informar de les consultes tècniques.
14. Proposar noves ordenances i col·laborar en la redacció o modificació de les existents.
15.
16. Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament els equips relacionats
n matèria de
prevenció de riscos laborals.
17.
establertes per la Corporació i complir la normativa vigent en matèria de protecció de dades de
caràcter personal, així com mantenir el deure de secret i confidencialitat en relació a les mateixes,
que subsistirà fins i tot una vegada acabada all seva relació amb la Corporació.
3. REQUISITS DE LES PERSONES ASPIRANTS
Per ser admeses i, en el seu cas, prendre part en aquesta convocatòria, les persones aspirants hauran de
reunir els requisits previstos en els punts següents amb anterioritat a la finalització del termini de presentació
au:
a) Tenir la nacionalitat espanyola o de qualsevol dels països membres de la Unió Europea o la dels estats als
quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, és aplicable
la lliure circulació de treballadors i treballadores. També hi poden ser admesos/eses el/la cònjuge, qualsevol
membres de la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió
Europea i ratificats per Espanya, sigui aplicable la lliure circulació de treballadors i treballadores, sempre que
els/les cònjuges no estiguin separats/ades de dret, i també els seus/les seves descendents i els/les del seu/de
edat dependents. Les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola han de demostrar
coneixements suficients de ca
c) Estar en possessió del títol de Graduat en enginyeria mecànica
ó
jurat amb el reconeixement de la titulació per exercir la professió objecte de la convocatòria.
d) Posseir la capacitat funcional per al desenvolupament de les funcions del lloc de treball. Les persones amb
psíquiques, físiques i sensorials abans del seu començament, sens perjudici que, superat el procés selectiu,
per desenvolupar les funcions i tasques del lloc que es convoca i prestar el servei públic corresponent.
e) No estar
separat/ada o acomiadat/ada mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol Administració Pública
per resolució ferma.
f) No trobar-se afectat/ada p
g) Conèixer les dues llengües oficials a Catalunya (català i castellà).
4. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
a) Les bases i la convocatòria es publicaran íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i una
presentació de sol·licituds
publicacions.
b) Les persones que desitgin prendre part en el procés selectiu hauran de sol·licitar-ho mitjançant instància
adreçada al Il·lm. senyor alcalde de Ripoll, formulada en el model normalitzat que estarà a disposició de les

3 de Ripoll) i a la seu electrònica municipal ubicada a la pàgina web municipal (www.ripoll.cat)
c) La presentació de sol·licituds podrà realitzar-se pels següents mitjans :
les Administracions Públiques (en endavant, LPACAP).
aquest cas, caldrà demanar cita prèvia per telèfon: 972714142.

L
ripoll@ajripoll.cat en el termini màxim de tres dies hàbils comptats des de la data de presentació de la
-ne constància.
La manca de comunicació complementària per aquest mitjà comportarà l'exclusió de la persona aspirant per
raons organitzatives, ja que l'establiment de les persones admeses i excloses en un procés selectiu s'ha de
poder tramitar amb agilitat, principi que es podria veure conculcat arran de la presentació per aquests mitjans
establerts a la normativa de procediment administratiu que suposés la rebuda de les sol·licituds transcorregut
sobradament el termini establert a aquests efectes.
d) Les persones amb discapacitat han de fer constar en la sol·licitud aquesta condició, així com les
adequacions de temps i mitjans materials específics que sol·liciten per realitzar les proves.
Només es tindran en compte aquelles sol·licituds relatives a adaptacions que tinguin relació directa amb la
prov
funció de les circumstàncies específiques de cada prova selectiva.
e) Per tal de ser admeses i, en el seu cas, prendre part en les proves selectives corresponents, les persones
aspirants hauran de manifestar que compleixen totes i cadascuna de les condicions exigides a la base tercera,
referides sempre a la data d'expiració del termini assenyalat per a la presentació de sol·licituds, amb
independència de la posterior acreditació en finalitzar el procés selectiu. Així mateix hauran de manifestar el
Decret 359/1986, de 4 de desembre, de la Generalitat de Catalunya, en cas de resultar seleccionades.
Igualment, les sol·licituds hauran d'anar acompanyades de:
- Fotocòpia del DNI.
expedició.
- Fotocòpia de la documentació acreditativa d'estar en possessió de coneixements de la llengua catalana de
nivell de suficiència C1 o superior de la Secretaria de Política Lingüística, o equivalent.
En cas de voler acreditar el nivell de català assolit per estudis reglats, caldrà presentar un certificat expedit
pel centre, que convalidi el nivell de català assolit.
essades en participar
en la convocatòria també podran presentar les seves instàncies, tot i que hauran de realitzar la prova
Es poden consultar les equivalències i acreditació del nivell de català al següent enllaç:
http://llengua.gencat.cat/ca/serveis/acreditacio_coneixements/certificats_de_catala/equivalencies_i_acredita
cio_de_coneixements_de_catala
- Per a les persones que no tinguin la nacionalitat espanyola, fotocòpia de la documentació acreditativa de
addicional.
l com

o equivalent o superior, o certificació acadèmica que acrediti haver superat totes les proves adreçades a

participar en la convocatòria també podran presentar les seves instàncies, tot i que hauran de realitzar la
esmentats documents.

a publicació de la
en aquest moment.
esmentats documents.
Amb la formalització i presentació de les sol·licituds les persones aspirants donen el seu

Els serveis prestats en les administracion
corresponent, on es faci constar de forma clara i expressa el règim jurídic, el vincle, les funcions, el cos o
escala i el període concret de prestació de serveis.

la seva durada.
f) Si alguna de les sol·licituds tingués algun defecte esmenable, es comunicarà a la persona interessada,
que si no ho fa, es procedirà, sense cap altre tràmit, a arxivar la seva sol·licitud i a excloure-la de les llistes de
persones admeses.
g) Amb la formalització i presentació de la sol·licitud les persones aspirants donen el seu consentiment al
tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per prendre part en la convocatòria i per a
5. ADMISSIÓ DE LES PERSONES ASPIRANTS
or delegat dictarà una resolució,
en el termini màxim d'un mes, declarant aprovada la llista provisional de persones admeses i excloses. La
resolució inclourà les llistes completes de les persones admeses i excloses, així com la data, l'hora i el lloc de
començament de les proves, la composició del Tribunal, la llista de persones exemptes de dur a terme la
aspirants.
b) Aquesta resolució es publicarà a la pàgina web municipal (www.ripoll.cat
sistemes de notificació o comunicació que estableix la Llei del procediment administratiu comú de les
administracions públiques. Es concedirà un termini de deu dies hàbils per a esmenes i possibles reclamacions.
Les al·legacions que es puguin presentar es resoldran en el termini dels 30 dies següents a comptar des de
la seva presentació. Transcorregut aquest termini sense que s'hagi dictat resolució, les al·legacions
s'entendran desestimades.
c) La llista provisional de persones admeses i excloses es considerarà automàticament elevada a definitiva si
resolució per la qual s'aprova la llista definitiva, la qual es publicarà a a la pàgina web municipal
(www.ripoll.cat), i també al tauler d'anuncis de l'Ajuntament.

sol·licitud i serà responsabilitat seva la veracitat de les dades. Es podrà requerir, als efectes escaients,
pogut incórrer, i podran ser excloses motivadament de la convocatòria en qualsevol moment que no
compleixin els requisits.
rebudes.
6. TRIBUNAL QUALIFICADOR
El Tribunal Qualificador, que es constituirà per valorar el procés selectiu, estarà integrat
per les següents persones:
President/a:
al de la plaça que es convoca.
Vocals:
e Ripoll, que pertanyi a un grup de
titulació igual o superior al de la plaça que es convoca.
-Un funcionari/ària de carrera o tècnic/a intern o extern, que pertanyi a un grup de titulació igual o superior al
de la plaça que es convoca.
-Una persona repr
Secretari: a títol individual, i en cap cas en representació o per compte de ningú.
a) El Tribunal no podrà constituirés de la meitat dels seus
membres, siguin titulars o suplents, i sense la presència de la Presidència i la Secretaria.
b) Les decisions del Tribunal s'adoptaran per majoria de vots presents, resolent, en cas d'empat, el vot
de qui actuï com a President/a. Tothom actuarà amb veu i vot, excepte el/la representant del personal
que ho farà únicament amb veu.
c) L'abstenció i la recusació de les persones que formen part del Tribunal s'han d'ajustar al que preveuen
re, de règim jurídic del sector públic.
d) El Tribunal podrà disposar la incorporació a les seves tasques de personal assessor especialista per
a les proves corresponents dels exercicis que estimi pertinents, limitant la seva actuació a prestar la
seva col·laboració en les respectives especialitats tècniques.
e) El Tribunal queda facultat per resoldre els dubtes que es plantegin i per prendre els acords necessaris
per assegurar el correcte desenvolupament d'aquesta convocatòria, en tot allò no previst en les
presents Bases.
f) El Tribunal no podrà declarar seleccionades un major nombre de persones aspirants que el de places
convocades. Les propostes de persones aspirants aprovades que infringeixin aquesta limitació són
nul·les de ple dret.
g)
de designació política, el personal funcionari interí, el personal laboral no fix,
així com el personal eventual no podran formar part del tribunal qualificador.
7. INICI I DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS SELECTIU
El procediment de selecció és el de concurs oposició lliure. Únicament accediran a la fase de concurs les
Les persones aspirants seran convocades per a la realització de cada exercici en crida única, llevat dels casos
de força major convenientment acreditats i lliurement apreciats pel Tribunal.
-los a terme, determinarà la pèrdua
del dret a participar en el mateix exercici i en els successius, i quedarà exclosa del procés selectiu.
Una vegada iniciades les proves selectives, l'anunci del lloc i hora de realització de les proves restants es
farà pública al tauler d'edictes de l'Ajuntament, així com a la seu electrònica municipal.
Durant la realització del procés selectiu les persones aspirants no podran fer ús de telèfons mòbils ni altres

falta de respecte o consideració envers la resta de persones aspirants del procés selectiu o envers el propi
c
1) PRIMERA FASE: OPOSICIÓ
Els exercicis de la fase d'oposició tindran tots caràcter obligatori i eliminatori.
s aspirants es trobi en les
següents situacions:
a) Hospitalitzada per embaràs de risc.
b) Hospitalitzada per causa de part o pels dies immediatament posteriors a aquest.
del seu nadó.
El Tribunal Qualificador articularà els mecanismes necessaris per tal de possibilitar-li la realització de la
prova/es en el centre hospitalari o dependència on es trobi ( cas a i b), dins el límit territorial de la província
de Girona, sempre i quan sigui factible que aquesta execució es dugui a terme el mateix dia i hora en que ho
facin la resta de persones aspirants convocades o adaptarà la realització de la prova a les seves
circumstàncies ( cas c).
Per tal que el Tribunal Qualificador habiliti aquest dispositiu, les aspirants que prevegin trobar-se el dia/dies
de realització de les citades proves en les situacions esmentad
ripoll@ajripoll.cat, tot indicant en
- oposició plaça enginyer/a tècnic/a : aspirant en previsió de .... ( el cas que sigui a,b, o
contacte), així com dates de previsió del part o lactància i centre hospitalari o dependència on es trobi. El
publicació de la data de realització de la prova corresponent.
1r exercici: Coneixements de la llengua catalana.
Consistirà en la
personal tècnic competent en matèria de normalització lingüística.
Quedaran exemptes d'aquesta prova les persones que en el moment de presentació de la sol·licitud acreditin
estar en possessió del certificat de suficiència de la llengua catalana de la Secretaria de Política Lingüística,
certificat de nivell C1, equivalent o superior.

fotocòpia de la documentació acreditativa.

Exercici addicional: Coneixement de la llengua castellana.
Consistirà en un exercici de caràcter obligatori i eliminatori per a les persones que no tinguin la nacionalitat
espanyola.

o sup

fotocòpia de la documentació acreditativa.

2n exercici: Coneixements i capacitats.
Constarà de dues parts:

- Primera part: Consistirà en respondre per escrit durant un termini màxim de 50 minuts, un qüestionari de 40
Aquesta primera part es puntuarà de 0 a 10 punts i quedaran eliminades les persones que no arribin a 5 punts.
A més, les persones aspirants que hagin superat aquest exercici seran ordenades de major a menor
puntuació. Un cop ordenades, només passaran a la prova següent les 25 persones millor classificades. En
- Segona Part: Consistirà en desenvolupar per escrit, durant un temps màxim de dues hores, un cas pràctic
relacionat amb les funcions pròpies de la plaça objecte de selecció i amb el temari que figura als Annexos I i
Aquest exercici podrà ser llegit, a criteri del tribunal, per la persona aspirant davant del Tribunal, i es valorarà
la correcció en les respostes, la profunditat en el coneixement de la matèria, la sistemàtica, la claredat i la
Aquest exercici es puntuarà de 0 a 20 punts i quedaran eliminades les persones que no arribin a 10 punts.

la primera i la segona part del 2n exercici.
2) SEGONA FASE: CONCURS
valoració, per part del Tribunal, de determinades condicions de formació, mèrits o nivells
amb les característiques de la plaça que es cobreix, sempre que siguin al·legats i acreditats documentalment,
El resultat final de la fase de concurs serà la suma de les puntuacions obtingudes en la valoració dels mèrits
aportats.
Aquesta fase no tindrà caràcter eliminatori, ni es podrà tenir en compte per superar les proves de la fase
d'oposició.
La puntuació màxima que es podrà atorgar en aquesta fase serà de 10 punts.
QUALIFICACIÓ DEFINITIVA
La puntuació final de cada persona vindrà donada per la suma de les puntuacions obtingudes a la fase
d'oposició més les atorgades a la fase de concurs.
imer lloc, a favor de la persona que hagi obtingut major

capacitat.
8. LLISTA DE PERSONES APROVADES
ordre de puntuació, de major a menor, i farà la proposta de nomenament com a funcionari/ària en pràctiques
a favor de la persona que hagi obtingut la major puntuació final.
En cas que cap de les persones aspirants superi el procés de selecció, el Tribunal declararà deserta la
convocatòria.
9. PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ
acreditatius de les condicions que s'exigeixen a la base 3a de la convocatòria.
Igualment, es presentarà la documentació següent:

1. Declaració responsable de no trobar-se inhabilitat/ada per l'exercici de càrrecs públics i de no haver estat
separat/ada, mitjançant expedient disciplinari, del servei de l'Administració Pública. Les persones que no
tinguin la nacionalitat espanyola, hauran de presentar documentació certificada per les autoritats competents
del seu país d'origen amb acreditació de no estar sotmeses a sanció disciplinària o condemna penal que
impedeixi, al seu Estat, l'accés a la funció pública.
2. Declaració responsable de no trobar-se sotmès/a a cap de les causes d'incompatibilitat previstes a la Llei
53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al Servei de les Administracions Públiques.
3. Certificat mèdic expedit pel metge de capçalera de no patir cap malaltia ni patologia física o psíquica que li
impedeixin el desenvolupament normal de les seves funcions, expedit dins els tres mesos anteriors al
nomenament.
4. Fotocòpia de la targeta de la Seguretat Social, en el seu cas.
tècnic competent, que acrediti el tipus i grau de discapacitat que presenta, així com la seva capacitat funcional
per desenvolupar les tasques pròpies de la plaça a proveir.
Les persones que ja tinguin la condició de personal al servei de l'Administració Pública, estaran exemptes de
justificar documentalment les condicions i requisits ja demostrats per obtenir el seu anterior nomenament,
presentant la certificació de l'Administració Pública de la qual depenguin que acrediti la seva condició i totes
les circumstàncies que constin a la seva fulla de serveis.
Les persones aspirants que dins el termini fixat, excepte en casos de força major, no presentin la
documentació, o si en examinar-la es comprova que no compleix algun dels requisits assenyalats a la base
3a o algun dels mèrits al·legats que hagin estat determinants per a la fase de concurs, no podran ser
responsabilitat en què hagi incorregut per falsejar la sol·licitud inicial. En aquest cas, com també en el supòsit
de renúncia de la persona proposada, el/la president/a del tribunal formularà proposta a favor de la persona
naturals per presentar la documentació.
10. NOMENAMENT DE FUNCIONARIS EN PRÀCTIQUES
Un cop presentada la documentació, el president de la corporació nomenarà funcionari/ària en pràctiques la
persona aspirant proposada pel tribunal. Aquest nomenaments serà notificat a la persona interessada. Una
vegada efectuada aquesta notificació, la persona aspirant ha d'incorporar-se al servei de la corporació en el
moment en què hi sigui requerida, i en un termini màxim d'un mes des de la data del nomenament.
La persona aspirant que injustificadament no s'incorpori al servei de la corporació perdrà tots els drets derivats
del procés de selecció i del nomenament subsegüent com a funcionari/ària de carrera.
El període de pràctiques serà de sis mesos. Si per causes justificades no es pogués completar el període de
la corporació cregui oportú.
El període de pràctiques es realitzarà sota la supervisió del/de la cap de departament on sigui destinat/ada
el/la funcionari/ària, o la persona en qui aquest/a delegui. Aquest/a, quinze dies naturals abans que finalitzi el
període de pràctiques, emetrà un informe motivant la superació o no del període de pràctiques del/de la
funcionari/ària.
declarat/ada no apt
previ, i perdrà en conseqüència tots els drets al seu nomenament com a funcionari/ària. En tot cas, el període
.
11. NOMENAMENT DE FUNCIONARI/ÀRIA DE CARRERA
Superat el període de pràctiques, la persona proposada serà nomenada funcionari/ària de carrera. Un cop
ssistit pel secretari de la corporació, que en donarà fe.
La manca de pressa de possessió, llevat del casos de força major, que seran degudament comprovats i
ecció i del
nomenament subsegüent.

El contingut del jurament o de la promesa seran els establerts pel Reial Decret 707/1979 i el Decret 359/1986,
at
la efectiva prestació de serveis, les persones aspirants no tindran dret a cap percepció econòmica.
12. BORSA DE TREBALL
La resta de persones que hagin superat el concurs oposició i no hagin estat seleccionades constituiran una
borsa de treball per cobrir temporalment les vacants i/o substitucions que es puguin originar durant el termini
de dos anys des de la fi del concurs oposició, sempre que les places estiguin vacants per algunes de les
Quan es produeixi alguna necessitat de personal, el servei de Recursos Humans avisarà les persones que
l
concurs oposició.

treball.
Si els integ
les causes justificatives de la no incorporació, passaran al final de la borsa de treball; en el cas de produir-se
serà donat/da de baixa de la borsa de treball.
13. INCOMPATIBILITATS
A les persones seleccionades en aquesta convocatòria, els serà d'aplicació la normativa vigent en matèria
el moment de ser nomenat haurà
l
eglament del personal al servei de les entitats locals.
14.- ASSISTÈNCIA
de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó del servei.
15. INCIDÈNCIES
La convocatòries i les seves bases, les llistes definitives de persones admeses i excloses, els nomenaments
com a funcionaris/àries en pràctiques i de carrera i les resolucions per les quals es declara no superat el
període de pràctiques poden ser impugnats per les persones interessades, mitjançant la interposició de recurs
contenciós administratiu davant la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos a comptar
recurs potestatiu de reposició que es pot
presidència de la Corporació.
Els actes qualificats dels tribunals de selecció (resultat de les prov
concurs i proposta definitiva de persones que han superat el procés selectiu) podran ser recorreguts en alçada
notificació.
Els actes de tràmit del tribunal no podran ser objecte de recurs, sense perjudici que es puguin interposar
aprovades, errors materials en la transcripció de publicacions, errors aritmètics en les qualificacions o errors
Igualment les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a
la defensa dels seus interessos.
16. DISPOSICIO ADDICIONAL
En tot allò no previst a les Bases, la realització d'aquestes proves selectives s'ajustarà a allò establert pel
determin

refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, el Reglament del personal al Servei de les Entitats
Locals, aprovat pel Decret 214/90, de 30 de juliol; i la resta de disposicions que en són d'aplicació.
ANNEX I TEMARI GENERAL
Tema 1. La Constitució espanyola de 1978: estructura i contingut. Principis generals.
autonòmiques. Administració local.
eralitat de
Tema 4. La província en el règim local: concepte, elements. Organització provincial i competències. Òrgans.
Règims especials provincials. La vegueria.
Tema 5. El municipi I: Concepte. Organització municipal. Competències i funcionament.
Eficàcia i validesa dels actes administratius. Actes nuls, anul·lables i irregulars. Execució dels actes.
Tema 8. El procediment administratiu. Principis generals. Fases.
Les
llicències.
Tema 10. La Funció Pública Local i la seva organització. Drets i deures dels funcionaris públics locals.
sindicació. Seguretat social.
Tema 11. Els béns de les entitats locals.
Tema 12. Hisendes locals. Classificació dels ingressos. Ordenances fiscals. Els pressupostos locals. La
despesa pública local.
Tema 13. Els contractes del sector públic. Tipologia i característiques essencials.
del contracte.
ANNEX II

TEMARI ESPECÍFIC

1. Instal·lacions contra incendis en les edificacions. Normativa. Detecció, alarma, emergència i extinció.
2. Condicionament tècnic acústic de les instal·lacions. Normativa bàsica i generalitats. Nocions bàsiques
d'acústica i mesuraments sonomètrics en els edificis.
3. Legislació vigent en matèria de supressió de barreres arquitectòniques i accessibilitat de minusvàlids
aplicada a les activitats i edificis públics.
4. Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
5. Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació dels espectacles públics i les activitats recreatives.
6. Decret 112/2010, del 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i les activitats
recreatives.
7. Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la
Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica.
8. Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats,
infraestructures i edificis.
9. Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica. Ordenança municipal de
protecció contra la contaminació acústica.
10. El règim d'autorització d'abocament d'aigües residuals i la seva integració en el règim d'intervenció
sobre activitats amb incidència ambiental.
11. L'enllumenat d'emergència. Sistemes i possibilitats.
12. Càlcul de la càrrega de foc i la seva compatibilitat amb l'edifici. Punt d'inflamació i potència calorífica.
13. Plans d'emergència i d'autoprotecció de les activitats en l'àmbit municipal. Documents que en formen
part.
14. Normativa aplicable de prevenció de riscos laborals. Legislació vigent en matèria de seguretat i
higiene en el treball.
15. La inspecció periòdica de les activitats. Objecte. Procediment.
16. Contaminació atmosfèrica. Marc legal. Control de les emissions industrials a l'atmosfera a Catalunya.
Efectes de la contaminació atmosfèrica sobre la salut de les persones.
17. El soroll. Principis físics. Principals fonts de soroll. Mesura del soroll. Problemàtica social. Solucions
tècniques i administratives.
18. El so a les zones urbanes. Reverberació i decaïment. Barreres acústiques.
19. Condicions higienico-sanitàries de prevenció i control de la legionel·losi. Normativa actual.
Competències municipals
20. Impactes ambientals de les activitats industrials. Criteris ambientals per establir activitats en sòl urbà.

21. Reial Decret 2267/2004, de 3 de desembre, que aprova el Reglament de seguretat contra incendis
en els establiments industrials.
22. Comportament davant del foc dels diferents materials estructurals.
23. Els projectes de les comunicacions prèvies, llicències ambientals i municipals. Classificació i
continguts. Estructura del projecte. Suficiència tècnica.
24. Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de
juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se n'adapten els annexos.
25. El Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació i
modificacions posteriors. Documents reconeguts. Condicions tècniques i administratives. Exigències
bàsiques. Contingut del projecte en l'àmbit de les activitats.
26. Codi Tècnic de la edificació (CTE). Document bàsic SI aplicat a les activitats.
27. Codi Tècnic de la edificació (CTE). Document bàsic SUA aplicat a les activitats.
28. Codi Tècnic de la edificació (CTE). Document bàsic HS aplicat a les activitats.
29. Codi Tècnic de la edificació (CTE). Document bàsic HR aplicat a les activitats.
30. Codi Tècnic de la edificació (CTE). Document bàsic HE aplicat a les activitats.
31. Codi Tècnic de la edificació (CTE). Document bàsic SE aplicat a les activitats.
32. Llei 18/2020, del 28 de desembre, de facilitació de l'activitat econòmica.
33. Llei de comerç vigent. Aplicació de la TUC en l'àmbit municipal.
34. Regulació vigent dels establiments d'allotjament turístic.
35. Regulació vigent de la Llei del Tabac en els establiments i les activitats.
36. Mapa de capacitat acústica de Ripoll
37. Les Instruccions Tècniques Complementàries, aprovades per mitjà de les Ordres INT/322/2012,
INT/323/2012 i INT/324/2012, d'11 d'octubre, del Departament d'Interior de la Generalitat de
Catalunya.
38. Prevenció i Control Ambiental de les Activitats en l'àmbit de la contaminació lumínica. Legislació
vigent.
39. Prevenció i Control Ambiental de les Activitats en l'àmbit de la producció i gestió de residus. Legislació
vigent. Regulació sobre recollida, tractament i eliminació de residus industrials. Classificació dels
residus segons CER i CRC.
40. POUM i normes urbanístiques municipals de Ripoll en l'àmbit de les activitats. Classificació dels usos
segons el planejament urbanístic vigent.
41. Ordenances municipals de l'Ajuntament de Ripoll aplicables en l'àmbit d'activitats.
42. Tramitació dels canvis de titularitat i canvis no substancials de les activitats.
43. Plans d'inspecció i verificació d'activitats. Elaboració, planificació i implantació al municipi.
44. Ordenança Fiscal reguladora de la taxa associada a les activitats.
45. Llei 16/2009, del 22 de juliol, dels centre de culte. Decret 94/2010, de 20 de juliol, de desplegament
de la Llei 16/2009.
46. Gestió tècnica d'expedients de denúncies d'activitats. Règim sancionador en l'àmbit municipal.
Limitació horària de les activitats. Gestió de les restriccions horàries municipals de les activitats.
Legislació vigent.
47. La llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes. Conceptes bàsic
ANNEX III - BAREM DE MÈRITS
A) Experiència professional. La puntuació màxima per aquest concepte serà de 5 punts.
- Per serveis prestats a l'Administració local en un lloc de treball amb funcions iguals o anàlogues a les de la
plaça convocada, es puntuarà a raó de 0,10 punts per mes complet treballat.
- Per serveis prestats a l'Administració local, mitjançant contracte administratiu de serveis, en tasques o
comeses iguals o anàlogues a les de la plaça convocada, es puntuarà a raó de 0,08 punts per mes complet
treballat.
- Per serveis prestats a l'Administració Pública (exclosa l'Administració Local) en un lloc de treball amb
funcions iguals o anàlogues a les de la plaça convocada, es puntuarà a raó de 0,06 punts per mes complet
treballat.
- Experiència en altres àmbits privats, en un lloc de treball amb funcions similars amb el contingut de la plaça
convocada, es puntuarà a raó de 0,04 punts per mes complet treballat.
En cas que la dedicació hagi estat igual o inferior al 50% de la jornada, la puntuació obtinguda pel temps
treballat amb aquesta dedicació es puntuarà a la meitat. Els serveis prestats a les administracions públiques
en qualitat de personal eventual no es valoraran.
No es puntuaran els períodes inferiors a un mes.
B) Formació. La puntuació màxima per aquest concepte serà de 5 punts.

es funcions del lloc de treball: o Postgrau universitari:
1,50 punts. o Màster universitari: 3 punts
- Cursos, jornades i seminaris de formació o perfeccionament impartits en centres oficials que tinguin relació
directa amb el lloc de treball i les funcions que hi té assignades, fets en els últims 5 anys, fins a un màxim de
2 punts:
- Per cursos, jornades o sessions de durada igual o inferior a 10 hores i superior a 5 hores, per cadascun
0,10 punts.
- Per cursos de durada igual o inferior a 20 hores i superior a 10 hores, per cadascun 0,20 punts.
- Per cursos de durada igual o inferior a 40 hores i superior a 20 hores, per cadascun 0,40 punts.
- Per cursos de durada igual o inferior a 75 hores i superior a 40 hores, per cadascun 0,60 punts.
- Per cursos de durada superior a 75 hores, per cadascun 0,80 punts.
Quan els certificats d'assistència acreditin alhora l'aprofitament en el curs realitzat (sempre i quan el curs tingui
una durada superior a 10 hores), s'incrementarà 0,20 punts la puntuació obtinguda per cada curs.
L'acreditació de la formació es farà mitjançant fotocòpia de la certificació, amb especificació de l'entitat
organitzadora, denominació del curs i durada del curs en hores.
En el supòsit que no s'especifiqui la duració en hores el curs no serà valorat. Només es valoraran com a
cursos de formació o perfeccionament aquells cursos que s'hagin realitzat amb posterioritat a l'obtenció de la
titulació acadèmica que dona accés a participar en aquest procés selectiu.
Ripoll, a la data de la signatura electrònica.
Gerard Soldevila Freixa
Secretari

