
ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES

ANUNCI sobre convocatòria i bases del procés selectiu per a la provisió definitiva d'una plaça
d'encarregat/ada de manteniment i enllumenat.

Per acord de Junta de Govern Local en sessió celebrada en data 06.03.2023, entre d'altres, s'ha aprovat la
convocatòria i bases específiques per la provisió definitiva d'una plaça d'encarregat/a de manteniment i
enllumenat, inclosa dins l'oferta pública d'ocupació 2022-2025 de l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages.

El text íntegre de la part dispositiva de l'acord és el que es detalla a continuació:

“Primer.- Aprovar la convocatòria i les bases específiques reguladores per a la provisió definitiva d'una plaça
d'encarregat de manteniment i enllumenat adscrita a l'àrea de la brigada municipal, amb règim laboral,
mitjançant oposició a torn lliure. Les bases específiques s'adjunten al present acord com a ANNEX I.

Segon.- Publicar el present acord i bases reguladores específiques al Butlletí Oficial de la Província, al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler d'edictes i seu electrònica municipal.

Tercer.- Atorgar un termini de vint dies hàbils per la presentació d'instàncies als aspirants, que s'iniciaran a
partir de l'endemà de la darrera publicació de l'anunci de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i a la seu electrònica de l'Ajuntament.

Quart.- Notificar el present acord a la representació del personal laboral.

Cinquè.- Declarar que:

- L'acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per mitjà de recurs contenciós
administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de Barcelona en el termini de dos mesos.

- Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició davant de l'òrgan titular legal de la competència en
el termini d'un mes.

- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs ajustat a dret.

ANNEX I

BASES ESPECIFIQUES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER LA PROVISIÓ DEFINITIVA UNA PLAÇA D'ENCARREGAT
DE MANTENIMENT I ENLLUMENAT.

Identificació de la plaça: Encarregat de manteniment i enllumenat amb adscripció a l'àrea de brigada
municipal.

És objecte de les presents bases regular el procés selectiu per proveir un lloc de treball d'encarregat de
manteniment i enllumenat, del grup de classificació C, subgrup C2, complement de destí nivell 16, en règim
laboral, de la plantilla de personal laboral de l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, que es regirà per les
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bases generals aprovades per la Junta de Govern local el dia 11.07.2022, publicades al Butlletí Oficial de la
Província en data 22.07.2022, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 8714 de data 21.07.2022 i
publicades al tauler d'edictes municipal i a la seu electrònica al següent enllaç:
https://www.santfruitos.cat/seu-electronica/informacio-oficial/oferta-publica-docupacio-1 i les bases
específiques següents:

Sistema selectiu: oposició

Requisits específics dels aspirants:

- Estar en possessió, en el moment de la presentació d'instàncies, de la següent titulació: estar en possessió
del títol de graduat o graduada en educació secundària, graduat o graduada escolar, tècnic o tècnica
corresponent a cicles formatius de grau mitjà, tècnic o tècnica auxiliar corresponent a la formació professional
de primer grau o un altre d'equivalent o superior.

En tots els casos que es tracti d'un títol equivalent als exigits, haurà d'adjuntar-se un certificat, expedit per
l'òrgan competent, que n'acrediti l'equivalència. En cas de titulacions obtingudes a l'estranger hauran
d'acompanyar-se de l'ordre ministerial de reconeixement de títol expedit, de conformitat amb la normativa
reguladora de l'homologació i consolidació de títols i estudis estrangers.

- Acreditació de posseir el carnet de conduir B1.

- Nivell de coneixements de llengua catalana: B1 elemental o altra titulació equivalent.

- Nivell de coneixements de llengua castellana: s'especifica a les bases generals.

Drets d'examen:

Satisfer dels drets d'examen, l'import del qual és de 10 euros, segons estableix l'ordenança fiscal núm. 17,
seran abonats pels aspirants en el moment de la presentació de la instància, i no es podran retornar llevat el
cas que no siguin admesos a examen per manca d'algun requisit exigits per prendre part en la convocatòria. El
pagament es farà mitjançant ingrés bancari a qualsevol caixer del Banc de Sabadell o mitjançant gir postal: en
aquest cas s'haurà de fer constar a la instància el número i data de lliurament. S'aplicarà una bonificació del
50% (5 euros) per aquells/es aspirants que acreditin la condició d'aturat inscrits al Servei d'Ocupació de
Catalunya. A la instància s'especifica com fer l'ingrés al caixer.

La manca de liquidació de la taxa corresponent dins el període de presentació d'instàncies o, com a màxim, en
els deu dies hàbils posteriors a la finalització d'aquest termini, dona lloc a l'exclusió del procés selectiu.

Segon exercici: desenvolupar 5 preguntes curtes (bases generals 6.7)

Data realització primer exercici:

No serà abans del dia 01.06.2023.

Període de pràctiques: 3 mesos.

Temari específic:

1. Sistema mètric decimal: mesures de longitud, volum, superfície i capacitat.

2. Organització del treball i coordinació entre diferents especialitats. Apilament de material i eines. Fases de
desenvolupament de l'obra.

3. Tipus de manteniments. Programació del manteniment. Manteniment de l'espai públic.

4. Tipus de morters, ciments, guixos, formigons… i la seva utilització. Elaboració de morters. Dosificacions. El
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maó. Tipus i mesures.

5. Paviments. Classes i col·locació. Usos i manteniment.

6. Prevenció de riscos laborals. Generalitats. Prevenció de riscos en obres de construcció.

7. Maquinària en la construcció. Adequació a cada tall. Condicions de seguretat.

8. Electricitat: generalitats sobre instal·lacions elèctriques i esquemes d'instal·lacions. Equips, dispositius,
materials i eines. Màquines elèctriques.

9. Instal·lacions noves i ampliacions tant d'enllumenat públic com d'edificis de la Corporació, centres
d'ensenyament i escoles bressol.

10. Arranjament d'avaries a l'enllumenat públic, zones esportives i edificis.

11. Domòtica: concepte i coneixements bàsics de sistemes de control domòtic.

12. Instal·lacions elèctriques, connexions i desconnexions per: muntatge de festes de barris, escoles, activitats
d'entitats, festes de Sant Fruitós de Bages i fires i muntatge de festes de Nadal (enllumenat de carrers i
carreteres, muntatge d'arbres decoratius, instal·lació de pessebres,...).

13. Climatització: generalitats sobre instal·lacions (diferents sistemes existents, temperatures, humitats, etc.).”

Sant Fruitós de Bages, 7 de març de 2023

Àdria Mazcuñan Claret

Alcaldessa

(23.067.073)
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