
ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

CONSELLS COMARCALS

CONSELL COMARCAL D'OSONA

EDICTE sobre les bases per a la selecció d'una plaça d'enginyer superior.

El Col.legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona ha interposat recurs de reposició
contra les bases per a la selecció d'una plaça d'enginyer superior – cap de servei de l'àrea de Medi Ambient del
Consell Comarcal d'Osona, publicades al DOGC del dia 28 de novembre de 2017.

Així mateix, el Col.legi d'Enginyers de Camins, Canals i Ports – Catalunya també ha interposat recurs de
reposició contra les citades bases.

Aquests recursos de reposició han estat estimats pel Consell Comarcal d'Osona i fruit d'aquesta estimació s'han
hagut de modificar les bases, concretament la base 5a, lletra e), referent a la titulació i les dates que
s'assenyalen com a dates previstes per les proves de selecció, quedant redactades i aprovades de la forma
següent:

Per tot això, es fan públiques les bases del procés selectiu d'un lloc de treball d'enginyer superior, Cap de
Servei de l'àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal d'Osona amb règim funcionari de caràcter interí,
aprovades per la Comissió Permanent del Ple del dia 10 de gener de 2018.

Així mateix, atesa la necessitat inajornable, en el mateix acord es convocava el procés selectiu del lloc de
treball esmentat d'acord amb les bases que es publiquen a continuació.

Els aspirants que havien presentat instància en el període inicialment obert seran tinguts en compte en aquesta
nova convocatòria, sense necessitat de presentar nova sol.licitud.

Les bases i el model d'instància es podran trobar també al tauler d'edictes electrònic que consta a la web
www.ccosona.cat

El termini per a presentar sol.licituds serà de 20 dies naturals comptadors a partir de l'endemà de l'edicte que
es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

 

 

BASES PER A LA SELECCIÓ D'UNA PLAÇA D'ENGINYER SUPERIOR – CAP DE SERVEI DE L'ÀREA DE MEDI
AMBIENT CONSELL COMARCAL D'OSONA PERSONAL FUNCIONARI I AMB CARÀCTER INTERÍ

 

1a.- Objecte de la convocatòria: És objecte de la present convocatòria la selecció, mitjançant la realització
d'unes proves objectives, d'una persona per ocupar, amb caràcter interí, una plaça d'enginyer superior, Cap de
Servei de l'àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal d'Osona.

El citat lloc de treball es troba vacant i en aquests moments és del tot necessari procedir a la selecció d'una
persona que desenvolupi amb caràcter immediat les funcions del lloc de treball esmentat.

La persona que resulti seleccionada serà nomenada funcionari amb caràcter interí, mentre duri el procés
selectiu legalment fixat. La data d'inici serà la més pròxima a la data del procés de selecció i el nomenament
per interinitat serà efectiu mentre no es seleccioni i proveeixi el lloc de treball de forma reglamentària.

Alhora aquest nomenament també s'extingirà si no es presenta a les proves selectives de la convocatòria
pública per proveir la plaça amb caràcter definitiu, si no les supera, i si tot i superar-les no és inclòs en la
proposta del Tribunal, o bé si es produeix qualsevol de les causes de cessament a què fa referència l'article 7
del Decret 214/1990.

 

2a.- Llocs de treball i categoria professional: Personal funcionari interí
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Enginyer superior – Cap de l'àrea de Medi Ambient

Categoria: Escala administració especial– subescala tècnic – classe tècnica superior, Subgrup A1

 

3a.- Plaça i tasques a realitzar

Categoria: : Escala administració especial – Subescala tècnica – classe tècnica superior, Subgrup A1.

Servei: Medi Ambient

Ubicació: Carrer Historiador Ramon d'Abadal i Vinyals, 5 3a planta Vic

Dedicació: Jornada sencera de 37,5 hores setmanals.

Durada: Interinatge fins que es cobreixi el lloc de treball pels procediments legalment establerts

Inici nomenament: Un cop superades les proves selectives.

Retribució bruta: 50.918,34 €/bruts anuals (Subgrup A1, complement de destí 27, complement específic)

Les tasques que consten en el catàleg de llocs de treball són les següents:

Les tasques corresponents a la subescala tècnica – titulat superior, art. 39.1 D 214/90, de les àrees següents:

Les tasques corresponents a la subescala tècnica – titulat superior, art. 39.1 D 214/90, de les àrees següents:

Cap de servei de l'àrea de Medi Ambient

Redacció de projectes tècnics i direcció d'obres.

Enginyer de l'òrgan ambiental.

Les altres de caràcter similar no enunciades i aquelles que li delegui o encomani el Gerent

De forma més concreta, les tasques a desenvolupar són les següents:

Cap de servei de l'àrea de Medi Ambient

Redacció de projectes tècnics i direcció d'obres.

Membre de l'òrgan ambiental,

Exercir el comandament del personal establint línies d'actuació i mecanismes de motivació.

Elaborar i presentar el projecte de pressupost, el pla de treball i les memòries informatives a l'equip de govern
de l'àrea.

Analitzar, avaluar i fer el seguiment de l'estat d'execució dels programes, projectes, processos i els
pressupostos de l'Àrea.

Programar els projectes/activitats de l'àrea, establint els recursos econòmics, humans i materials necessaris per
dur-ho a terme d'acord amb el calendari establert.

Elaborar noves línies d'actuació, propostes de gestió i processos de treball per tal de millorar l'assoliment dels
objectius fixats.

Representar l'Àrea de medi ambient, servei d'obres i activitats davant de les diverses administracions així com
assistir a les reunions i actes necessaris.

Emetre informes, efectuar inspeccions, comprovacions i actes de control.

Atendre consultes dels ajuntaments de la comarca sobre activitats econòmiques en general, indústries, medi
ambient, energia, telecomunicació, etc.

Direcció facultativa i seguiment del desenvolupament de les obres de promoció pública.

Redacció de memòries valorades, avantprojectes i projectes tècnics bàsics i executius de diferent índole.

Assegurar el compliment dels terminis en les accions correctives i avaluar el grau d'implementació.

Redacció de memòries, projectes bàsics i executius.
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Càlcul d'instal·lacions.

Optimització i disseny de les instal·lacions.

Legalització de les instal·lacions.

Execució i direcció d'obres.

Les altres de caràcter similar no enunciades i aquelles que li delegui o encomani el Gerent

 

4a.- Durada de la relació: Inici del nomenament: una vegada superat el procés selectiu la persona
seleccionada s'haurà d'incorporar a la plaça amb la major brevetat possible.

La persona que resulti seleccionada serà nomenada amb caràcter interí, per cobrir temporalment la plaça
d'enginyer superior mentre duri el procés selectiu legalment fixat. La data d'inici serà la més pròxima a la data
del procés de selecció i el nomenament serà efectiu mentre no es seleccioni i proveeixi el lloc de treball de
forma reglamentària.

Alhora aquest nomenament també s'extingirà si no es presenta a les proves selectives de la convocatòria
pública per proveir la plaça amb caràcter definitiu, si no les supera, i si tot i superar-les no és inclosa en la
proposta del Tribunal, o bé si es produeix qualsevol de les causes de cessament a què fa referència l'article 7
del Decret 214/1990.

 

5a.- Condicions generals:

a) Tenir nacionalitat espanyola o de qualsevol dels països membres de la Unió Europea.

Els/les nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea hauran de demostrar coneixements suficients de
castellà i català, podent-se exigir la superació de proves amb aquesta finalitat.

b) No excedir de l'edat de jubilació forçosa.

c) Incorporació a la plaça amb la major brevetat possible una vegada superat el procés selectiu, dins el termini
màxim de quinze dies.

d) Disposar de cotxe propi o a disposició de l'aspirant i carnet de conduir, ja que haurà d'efectuar
desplaçaments a diverses poblacions de la comarca.

e) Estar en possessió del títol d'enginyer industrial i/o enginyer de camins, canals i ports i/o graduat en
enginyeria d'àmbit industrial i/o de l'àmbit de camins, canals i ports.

Els/les aspirants d'Estats membres de la Unió Europea i la resta hauran d'estar en possessió d'algun dels títols
reconeguts a Espanya de conformitat amb el que estableix la normativa vigent en la matèria. Caldrà estar en
possessió de la credencial que acrediti la seva homologació, expedida pel Ministeri d'Educació i Cultura

f) No estar inhabilitat/da per sentència ferma per a l'exercici de les funcions públiques, ni haver estat
separat/da per resolució disciplinària ferma del servei de cap administració pública.

g) Estar capacitat i posseir un grau de coneixement de la llengua catalana, tant en l'expressió oral com en
l'escrita, que els faci aptes per desenvolupar les seves funcions, equivalent o superior al certificat de
coneixements del nivell C reconegut per l'autoritat lingüística competent. En el supòsit de no disposar del nivell
C de català, els/les aspirants hauran de realitzar una prova que acrediti els seus coneixements de llengua
catalana adaptats a aquest nivell. Aquesta prova es farà prèviament a la fase de valoració de mèrits i
s'atorgarà una puntuació d'apte o no apte d'acord amb el que estableix la base 3. Els/les aspirants que no
obtinguin la qualificació d'apte quedaran eliminats.

Tots els/les aspirants per quedar exempts de realitzar la prova de català, i els estrangers que la llengua del seu
país d'origen no sigui l'espanyol, per a quedar exempts de realitzar la prova de castellà, hauran de presentar
els títols, certificats o diplomes d'aquestes llengües que s'exigeixen tot seguit.

El coneixement de català s'acreditarà, segons Decret 161/2002, de 11 de juny, de la presidència de la
Generalitat de Catalunya, amb la presentació d'alguns dels documents següents

- Les persones que han fet català a l'ensenyament obligatori, amb la presentació d'alguns dels títols a què es
refereix la disposició addicional primera de l'esmenta't Decret, amb els requisits que estableix i determina la
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Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa.

- Qualsevol persona, amb la presentació d'un certificat de coneixement del català expedit per la Direcció
General de Política Lingüística d'acord amb el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de
coneixements del català, o d'un dels altres títols, diplomes i certificats que són considerats equivalents per
Ordre del conseller de Cultura.

Els coneixements de castellà s'acreditaran en la forma següent:

- Amb els diplomes elemental, bàsic o superior, acreditatius del coneixement de l'espanyol com a llengua
estrangera, regulats pel Reial decret 826/1988, de 20 de juliol, modificat i completat pel Reial decret 1/1992,
de 10 de gener.

- Amb el certificat d'aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les escoles oficials d'idiomes.

2.- Tota la documentació que es presenti per a participar en el procés selectiu que no estigui redactada en
qualsevol de les dues llengües oficials de Catalunya (català i castellà) haurà de presentar-se traduïda per
intèrpret jurat. Els documents no traduïts en la forma esmentada, no podran ser tinguts en compte pel tribunal
i poden suposar l'exclusió del procés selectiu si es tracta dels documents acreditatius dels requisits per a
participar.

3.- Els/les aspirants resten vinculats a les dades que hagin fet constar en les seves sol·licituds.

 

6a.- Documents a presentar: Els/les interessats/des hauran de presentar instància, d'acord amb el model
formalitzat, en el Registre General del Consell Comarcal d'Osona, c/ Historiador Ramon d'Abadal i de Vinyals,
núm. 5, 3a. planta, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores, o a través de portal de tràmits del Consell
Comarcal https://www.ccosona.cat/ apartat portal de tràmits.

El termini per a presentar la instància d'acord amb el model normailitzat serà de vint dies naturals comptadors
a partir de l'endemà de l'anunci que es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. També es
publicaran anuncis a la pàgina web del Consell Comarcal d'Osona https://www.ccosona.cat/, apartat Tauler
d'Edictes i al tauler d'anuncis d'aquesta Corporació.

La instància haurà d'ésser en model normalitzat per a aquesta convocatòria que estarà a disposició en la web
del Consell Comarcal d'Osona, https://www.ccosona.cat/ i anirà acompanyada de la documentació següent:

- Fotocòpia del títol d'enginyer industrial

- Fotocòpia del DNI

- Fotocòpia del carnet de conduir

- Documentació que acrediti el coneixement dels idiomes català i/o castellà, si escau.

 

7a.- Llista d'admesos i exclosos: Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds s'exposarà, en el
termini de cinc dies naturals la llista d'admeses i exclosos la pàgina web del Consell Comarcal d'Osona
https://www.ccosona.cat/, apartat tauler electrònic d'anuncis i també al tauler físic d'anuncis de la Corporació.
Al mateix temps, la resolució indicarà les persones aspirants que han acreditat estar en possessió del nivell C
de català i/o el nivell intermig de llengua castellana i aquells que no ho hagin fet se'ls indicarà el dia i hora per
a realitzar la prova corresponent, prèviament a l'inici de la fase d'oposició.

La llista dels aspirants contindrà el DNI a efectes d'identificació de cadascun dels aspirants per tal que
coneguin si han estat admesos o bé si els hi falta acreditar algun extrem si és el cas.

Aquesta publicació tindrà el caràcter d'emplaçament i citació als aspirants, de manera que no es procedirà a
efectuar cap notificació individualitzada, ni per a la possible esmena de defectes ni per a la realització de les
proves, a les quals quedaran automàticament convocats.

Els i les aspirants exclosos/es disposaran d'un termini de cinc dies naturals per a l'esmena de defectes,
transcorreguts els quals sense fer-ho decauran en els seus drets de participació.

Els i les aspirants admesos/es seran convocats/des, en crida única. L'ordre d'actuació serà establert per l'ordre
de presentació d'instàncies.

Les proves d'idiomes es realitzaran prèviament al procés selectiu i els/les aspirants hauran de ser declarats
aptes o no aptes. En aquest darrer cas, els/les aspirants no podran participar en el procés selectiu. Les proves
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d'idiomes, per aquells aspirants que no hagin acreditat el coneixement exigit en la llengua catalana i/o
castellana, pel cas dels estrangers, es duran a terme el dia 19 de febrer de 2018 a les 9:30 hores del matí a la
seu del Consell Comarcal d'Osona.

La prova de l'idioma català serà duta a terme pel Consorci de Normalització Lingüística d'Osona amb les proves
que facilita l'Escola d'Administració Pública de la Generalitat de Catalunya.

 

8a.- Tribunal qualificador: El Tribunal qualificador serà nomenat pel President del Consell Comarcal d'Osona i
haurà d'ajustar-se als principis d'imparcialitat i professionalitat, alhora que es tendirà a la paritat entre dona i
home, raó per la qual la composició serà la següent amb els seus suplents:

- Enginyer superior i/o tècnic designat pel President

- Secretari del Consell Comarcal d'Osona o el Cap d'àrea de Promoció Econòmica i/o tècnic de la mateixa
Corporació o d'una altra amb capacitat tècnica suficient designat pel President.

- Un representant de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, a proposta de la mateixa escola.

Tots els membres del tribunal actuaran amb veu i vot. La designació de president/a i secretari/a la formularà
els mateixos membres en el dia de la seva constitució, que en cas de desacord el president serà la persona de
més titulació.

També podran assistir a la reunió del Tribunal el funcionari que designi el representant del personal funcionari,
si bé amb veu i sense vot, i estar en possessió d'una titulació acadèmica de nivell igual o superior a l'exigida
als aspirants.

No pot formar part del Tribunal qui hagi exercit la preparació dels aspirants dins dels cinc anys anteriors a la
convocatòria ni tampoc cap persona que desenvolupi un lloc de treball temporal o de càrrec de confiança o
assimilat.

L'abstenció i recusació dels membres del Tribunal s'ha d'ajustar al que preveu la Llei de procediment i a tal
efecte, la designació del Tribunal es farà conjuntament amb la llista d'admesos i exclosos fent-se públic pels
mateixos mitjans abans assenyalats.

Si el Tribunal ho considera convenient pot acordar d'incorporar especialistes que l'assessorin. Aquests, però,
han de limitar la seva intervenció a l'assessorament tècnic, i no poden participar en la qualificació dels
exercicis: l'informe que emetin no tindrà caràcter vinculant, però serà tingut en compte a l'hora de determinar
la puntuació, excepte en el cas de la segona prova del procés selectiu.

Les indemnitzacions per assistència dels membres del Tribunal s'acreditaran d'acord amb el que disposa el
Reial Decret 462/2002, de 24 de maig, i/o les disposicions que el substitueixin o actualitzin.

 

9a.- Desenvolupament del procés selectiu: El procés selectiu serà per la modalitat d'oposició amb proves
objectives que avaluaran la idoneïtat del candidat amb el lloc de treball tenint en compte els coneixements i
també l'aptitud requerida.

Les proves que es duran a terme seran les següents:

Primera prova:

Prova teòrica i pràctica de caràcter obligatori i eliminatori: Els/les aspirants admesos/es hauran de comparèixer
el dia 20 de febrer de 2018 a les 9:30 hores a la seu del Consell Comarcal d'Osona per tal de dur a terme una
prova teòrica i pràctica. En cas de no comparèixer en el dia i hora indicats se'ls tindrà per decaiguts en el seu
dret a participar en el procés selectiu.

Exercici obligatori i eliminatori que consisteix en la realització d'una prova teòrica i pràctica en el termini
màxim de 90 minuts, relacionada amb els àmbits que a continuació es detallen, així com amb els llocs de
treball objecte de selecció i les funcions pròpies del lloc de treball que es detallen a la base segona i que els
aspirants hauran d'ocupar.

- L'organització dels Consells Comarcals: competències i òrgans de govern

- El procediment administratiu: concepte, principis, fases i terminis

- La contractació a les administracions públiques: tipus de contractes, imports, tipus de procediments
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- El contracte d'obres de l'Administració. La preparació del contracte. Els procediments d'adjudicació del
contracte d'obres.

- Direcció i execució de l'obra publica. Modificacions d'obra i projectes reformats. Recepció i certificació final.
Liquidació de les obres

- Clavegueram. El servei de manteniment de xarxes de clavegueram. Bombaments i canalitzacions.

- Depuració d'aigües residuals urbanes. Generalitats. Sistemes mes habituals de depuració

- Normativa mediambiental i d'activitats en general. Règims administratius.

- Seguretat contra Incendis en els Establiments Industrials RD 2267/2004, de 3 de desembre (RSCIEI).

- Abastament d'aigua potable en alta i baixa. Generalitats i sistemes habituals.

- La gestió dels residus municipals i comercials, programa de gestió. Sistemes de recollida.

El Tribunal valorarà la capacitat relacional dels aspirants i la claredat en l'exposició d'idees, per superar aquesta
prova caldrà obtenir una puntuació mínima de 5 punts i màxima de 10 punts.

Per aquesta prova, es podrà comptar amb l'assessorament tècnic d'especialistes acreditats que assessorin al
Tribunal.

Les puntuacions obtingudes per les persones aspirants s'exposaran al tauler d'edictes de la Corporació.

Segona prova: Prova psicotècnica de caràcter eliminatori i obligatori: Un cop realitzada la prova teòrica i
pràctica els/les aspirants que l'hagin superat amb una puntuació mínima de 5 punts seran convocats a una
prova psicotècnica que es durà a terme el dia 21 de febrer de 2018, a les 9:30 hores, a la seu del Consell
Comarcal d'Osona. En cas de no comparèixer en el dia i hora indicats se'ls tindrà per decaiguts en el seu dret a
participar en el procés selectiu.

Aquesta prova psicotècnica consistirà en la realització de proves aptitudinals i de personalitat destinades a
avaluar el potencial de les persones aspirants en les següents competències:

- Planificació i organització

- Desenvolupament de relacions

- Flexibilitat cognitiva

- Responsabilitat

- Capacitat anàlisis i visió estratègica

Aquest exercici es qualificarà com a APTE/A o NO APTE/A.

Per aquesta prova, el Tribunal comptarà amb l'assessorament tècnic d'especialistes acreditats que assessorin al
Tribunal.

Els/les aspirants que siguin declarats no aptes quedaran eliminats del procés selectiu.

Tercera prova: Entrevista: Superada la prova psicotècnica amb el resultat d'apte/a, el Tribunal realitzarà una
entrevista, si ho considera oportú, als/les aspirants que hagin obtingut més puntuació.

Per aquesta prova, el Tribunal comptarà amb l'assessorament tècnic d'especialistes acreditats que assessorin al
Tribunal.

Aquesta fase d'entrevista serà puntuada amb un màxim de 3 punts.

La convocatòria dels/ les aspirants es farà a través del correu electrònic que hagin assenyalat en la sol.licitud i
hauran de comparèixer en el dia i hora que se'ls indiqui.

La no presentació a l'entrevista comportarà l'exclusió del procés de selecció.

Les dates que s'han fixat podran ser variades per resolució de Presidència i/o per acord unànime dels membres
del Tribunal, si bé, haurà de notificar-se als aspirants els canvis que es produeixin.

 

10a.- Qualificació definitiva: 1.- L'ordre de qualificació definitiva estarà determinat per la puntuació obtinguda
a la prova teòric i pràctica, sumada al resultat de la la fase d'entrevista, sempre i quan hagi superat la prova
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psicotècnica amb el resultat d'Apte/a.

2.- Les puntuacions atorgades i la valoració final s'hauran de reflectir a l'acta que el secretari/a estendrà a
l'efecte.

 

11a.- Proposta de nomenament: El Tribunal efectuarà la proposta de nomenament amb caràcter interí a favor
de l'aspirant que hagi obtingut la millor puntuació i l'elevarà al president perquè resolgui la selecció.

L'òrgan de selecció no podrà declarar superat el procés selectiu a un nombre d'aspirants superior al de la plaça
convocada.

 

12a.- Llista d'espera: Les persones que no siguin seleccionades, restaran incloses a la llista d'espera per cobrir
possibles vacants de places de la mateixa categoria i especialitat del Consell Comarcal d'Osona.

En cas de produir-se alguna vacant, per resolució de Presidència s'establirà l'ordre dels nomenaments de les
persones que restin en llista d'espera, així com la forma en què decauran en els drets que es deriven de la dita
llista. En aquest supòsit, només es tindran en compte les persones que hagin superat les tres proves.

 

13a.- Presentació de documents: L'aspirant seleccionat presentarà a la Secretaria, amb anterioritat al
nomenament, els documents originals següents:

- DNI o document que acredita la personalitat

- Carnet de conduir

- Títol d'enginyer industrial

- Títol original del document que acredita el coneixement del nivell C de català

- Declaració jurada que no té cap causa d'incompatibilitat a l'empara de la Llei 53/1984 i conforme tampoc està
separat pe resolució disciplinària ferma del servei de cap administració pública.

El termini per a presentar els documents originals serà de deu dies naturals, comptadors des de l'endemà de la
publicació del resultat de pàgina web del Consell Comarcal d'Osona https://www.ccosona.cat/, apartat tauler
electrònic d'anuncis i també al tauler físic d'anuncis de la Corporació, sense requeriment previ.

Prèvia autorització de l'aspirant seleccionat, el Consell Comarcal d'Osona obtindrà el certificat del Ministeri de
Justícia conforme no està condemnat i tampoc està inhabilitat per sentència ferma per l'exercici de funcions
públiques.

L'aspirant seleccionat que dins el termini fixat, excepte casos de força major no presenti la documentació o si
en examinar-la es comprovés que no compleix algun dels requisits assenyalats en la base cinquena, no podrà
ser nomenat per a desenvolupar el lloc de treball objecte d'aquest procés selectiu i s'anul·laran les actuacions
sense perjudici de la responsabilitat en què s'hagi incorregut per falsejar la sol·licitud inicial.

 

14a.- Nomenament: Transcorregut el termini per a la presentació de documents, el President de la corporació
disposarà el nomenament d'acord amb les característiques de la plaça. En aquest sentit, el/l'aspirant
seleccionat/da s'incorporarà a la plaça en la data que figuri com a data d'inici del nomenament, que en tot cas
serà en el termini màxim de quinze dies una vegada finalitzat el procés selectiu.

En tot allò relatiu al nomenament, hi constarà un període de prova que serà de dos mesos, en els quals es
valorarà la idoneïtat i capacitat per assumir les funcions de la plaça a ocupar.

En el supòsit que la persona nomenada no superi el període de prova, el president del Consell Comarcal
d'Osona decidirà si es procedeix al nomenament de l'aspirant que, havent superat les proves, hagi obtingut la
puntuació més alta o bé si es procedeix a realitzar un nou procés selectiu.

Els candidats hauran de prestar el jurament o promesa a que es refereix el Decret 359/1986, de 4 de
desembre. L'incompliment d'aquest requisit suposarà la pèrdua dels drets adquirits i quedarà sense efecte el
nomenament
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15a.- Incompatibilitats: A la persona seleccionada per cobrir el lloc de treball objecte d'aquesta convocatòria,
els serà d'aplicació la normativa vigent en matèria d'incompatibilitats a què fan referència els articles 321 i
següents del Decret 214/1990, de 30 de juliol.

 

16a.- Impugnació: Contra aquestes bases només es pot interposar recurs contenciós administratiu.

Aquestes bases han estat modificades a l'empara dels recursos de reposició interposats en temps i forma pels
Col.legis professionals que s'han esmentat.

Contra els actes i resolucions del tribunal es pot interposar recurs d'alçada davant el president de la corporació,
d'acord amb el que estableix l'article 121 de l'esmentada llei.

 

17a.- Incidències: 1.-Mentre estigui constituït, el tribunal qualificador està facultat per resoldre els dubtes que
sorgeixin en aplicació d'aquestes bases, i podrà prendre els acords que corresponguin en tots els supòsits no
previstos en elles, per tal de facilitar el desenvolupament normal de l'oposició. Abans de la constitució del
tribunal i després que aquest hagi efectuat la seva proposta aquesta facultat correspondrà al president del
Consell Comarcal d'Osona.

2.- Per a tot el que no estigui previst expressament en aquestes bases caldrà atenir-se al que disposa el
Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el reglament del personal al servei de les entitats locals i la
resta de normativa aplicable

 

Vic, 11 de gener de 2018

 

Joan Roca i Tió

President

 

(18.015.017)
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