
 
BASES DEL PROCEDIMENT SELECTIU PER A LA CONTRACTACIÓ LABORAL 
TEMPORAL D’UN/A TÈCNIC/A SUPERIOR DE PROTECCIÓ DE LA SALUT, 
PER PRESTAR SERVEIS A LA SECCIÓ DE QUALITAT AMBIENTAL I 
SALUBRITAT, DE L’ÀREA D’HISENDA I SOSTENIBILITAT 
 
 
1. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA 
 
És objecte de la present convocatòria la contractació laboral temporal mitjançant un 
contracte de relleu d’un/a tècnic/a superior per prestar serveis a la secció de Qualitat 
Ambiental i Salubritat, de l’àrea de Hisenda i Sostenibilitat. 
 
El lloc de treball està inclòs en el subgrup de classificació A1, CD 24. La jornada 
laboral  serà de 19 hores setmanals distribuïdes segons les necessitats del servei, 
amb unes retribucions brutes anuals de 14.778,60 € i un període de prova de sis 
mesos. 
 
 
2. CONDICIONS DELS ASPIRANTS 
 
Per a prendre part en l’oposició serà necessari: 
 
a) Reunir un dels següents requisits respecte a la ciutadania: 
• Ser ciutadà/na espanyol/a d’acord amb les lleis vigents. 
• Ser ciutadà/na d’algun dels estats membres de la Unió Europea o dels estats que, 
en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per 
Espanya, sigui aplicable la lliure circulació de treballadors. 
També podran ser admesos el cònjuge de les persones espanyoles i de les nacionals 
dels estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguin separats de dret, 
així com els seus descendents i els del seu cònjuge, sempre que no estiguin separats 
de dret, menors de 21 anys o majors de dita edat que visquin a les seves expenses. 
Igualment podran ser admeses les persones incloses en l’àmbit d’aplicació dels 
tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya en que 
sigui d’aplicació la lliure circulació de treballadors. 
Els ciutadans/nes estrangers/es d’Estats que no pertanyen a la Unió Europea, sempre 
que tinguin acreditada la condició de residents a Espanya, podran presentar-se a les 
places reservades al personal laboral. 
b)Tenir complerts setze anys i no excedir de l’edat de jubilació forçosa. 
c) Estar en possessió del títol de llicenciatura o grau superior en biologia, veterinària, 
ciències ambientals o titulació superior relacionada en l’àmbit de ciències de la salut. 
En el cas de tractar-se de titulacions estrangeres aquestes hauran de disposar de la 
corresponent homologació que la validi a tot el territori nacional, del Ministeri 
d’Educació, Cultura i Esports.  
d) D’acord amb el que disposa l’article 12.7 de l’ET, podran concórrer també a la 
convocatòria els/les treballadors/es de l’Ajuntament de Girona amb un contracte 
laboral temporal de durada determinada.  
e) No patir cap malaltia que impedeixi el normal desenvolupament de la funció. 
f) No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari de cap administració, ni 
trobar-se inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques. 



g) Coneixements mitjans de la llengua catalana, equivalents al nivell C de la JPC. 
L’acreditació documental d’estar en possessió de la titulació del nivell C justificarà 
l’acreditació d’aquests coneixements.  

 
 
3. CARACTERÍSTIQUES DE LA CONTRACTACIÓ: 
 
La contractació serà laboral amb caràcter temporal en la modalitat de relleu i fins que 
la persona titular de la plaça accedeixi a la situació de jubilació total, per substitució 
del 50% de la jornada d’un treballador/a jubilat/da a temps parcial i amb un període de 
prova de sis mesos. 
 
La jornada setmanal serà de 19 hores distribuïdes segons les necessitats del servei i 
amb unes retribucions brutes anuals de 14.778,60€ euros, distribuïdes en catorze 
pagues. 
 
D’acord amb el que disposa l’article 12.7 de l’ET, en el moment de la contractació 
l’aspirant proposat pel Tribunal qualificador haurà de trobar-se en situació de 
desocupació i inscrit com a demandant d’ocupació a les oficines de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
4.  FUNCIONS DEL LLOC DE TREBALL: 
 

• Analitzar informació, inclosos criteris, directrius i prioritats, en els àmbits de 
la protecció de la salut derivats de les competències municipals, i aplicar-los 
dins del seu àmbit d’actuació. 

• Coordinar-se, dins del seu àmbit d’actuació, amb l’Agència de Salut Pública 
de Catalunya (ASPCAT ) i amb altres administracions relacionades. 

• Elaborar informes tècnics i/o propostes complexes dins de l’àmbit de la 
protecció de la salut 

• Gestionar i executar actuacions amb alt contingut tècnic dins l’àmbit de 
treball 

• Coordinar, avaluar i seguir les actuacions o programes pel que fa al risc per 
a la salut derivat de les aigües de consum pública: xarxa d’aigua potable, 
pous, fonts. 

• Coordinar, avaluar i seguir les actuacions o programes pel que fa al risc per 
a la salut derivat dels productes i establiments alimentaris. 

• Coordinar, avaluar i seguir les actuacions o programes pel que fa al risc per 
a la salut dels establiments públics: piscines, centres esportius, centres 
d’estètica, higiene personal i tatuatges, pírcings i micropigmentació, centres 
educatius... 

• Coordinar, avaluar i seguir les actuacions o programes de control de 
plagues urbanes. 

• Coordinar, avaluar i seguir les actuacions de protecció, control i tinença 
d’animals. 

• Assessorar i formar en protecció de la salut a altres àrees i serveis de 
l’Ajuntament. 

• Coordinar, avaluar i seguir les actuacions o programes d’altres àmbits de 
treball relacionats amb les competències  municipals en l’àmbit de la 
protecció de la salut i que li siguin encomanats pel seu superior. 



• Realitzar qualsevol altra tasca anàloga que li sigui encomanada pel seu 
superior.  

 
 
5.  SOL·LICITUDS: 
 
Les sol·licituds per prendre part en l’oposició s’hauran d’adreçar a l’alcaldia-
presidència i es podran presentar en el registre general d’aquest Ajuntament fins al 
dia 25 de setembre de 2015. Les persones interessades hi hauran de manifestar que 
reuneixen totes les condicions exigides i hauran d’adjuntar-hi una fotocòpia del DNI i 
de la titulació exigida, així com el currículum acadèmic i professional, acompanyant-hi 
la documentació   acreditativa de les dades que hi consten. 
 
 
6.  CONFIDENCIALITAT: 
 
 
Es garanteix total confidencialitat de la participació dels/de les candidats/es en aquest 
procés de selecció, així com de qualsevol de les seves dades personals i 
professionals assegurant que la participació dels/de les candidats/es no 
seleccionats/des queda en l’estricte àmbit del tribunal qualificador, fent-se públic 
exclusivament el DNI del/de la candidat/a seleccionat/da. 
 
 
7. TRIBUNAL QUALIFICADOR: 
 
Estarà constituït pels següents membres: 
 
President/a:  
 
Jordi Figueras Bosch, cap de secció de Qualitat  Ambiental i Salubritat. Suplent: Marc 
Rosdevall Biosca 
 
Vocals:  
 
Margarita de Arquer Carreras, tècnica de protecció de la Salut. Suplent: Christian Geis 
Nielsen 
 
Empar Vilà Coch, cap de secció de Serveis Urbans. Suplent: Mª Mercè Teixidor 
Oliveda, cap de Mobilitat i Via Pública. 
 
Lídia Vidal Viñas, cap de secció de Salut. Suplent: Carina Maymí Amores, tècnica de 
promoció de la Salut 
 
Secretari/a:  Mònica Ferrer Oriol, cap de secció d’Administració de Personal. Suplent: 
Dolors Villar Garcia, tècnica de Recursos Humans 
 
En funció del contingut de les proves es podran incorporar al tribunal, en qualitat 
d’assessors,  les persones que es considerin necessàries, i que actuaran amb veu 
però sense vot.  
 



S’incorporaran com observadors sindicals amb veu i sense vot, un representant de 
cadascun dels sindicats amb representació a l’Ajuntament de Girona, proposats pel 
propi sindicat i que haurà de reunir els requisits de titulació i professionalitat 
recollits a l’article 60 de l’EBEP. 
 
8.  FASES DEL PROCÉS SELECTIU: 

Comprovació de les sol·licituds: 

Les sol·licituds presentades seran analitzades en primera instància pels serveis 
tècnics de l’Ajuntament de Girona. Si s’observés defectes materials esmenables en 
la documentació presentada es concedirà un termini màxim de 5 dies naturals des 
de la data de publicació de la relació d’admesos i exclosos a fi que el/la candidat/a 
esmeni l’errada. 

 

8.1.- EXERCICIS DEL PROCÉS SELECTIU: 

1r exercici: Escrit, en el període màxim de dues hores, consistent en contestar a un 
qüestionari de preguntes o temes relacionats amb el programa annex, que seran 
determinats pel tribunal immediatament abans de celebrar-se l’exercici. 
 
Es valoraran especialment en aquest exercici, la facilitat de redacció, el nivell de 
formació general, i els coneixements sobre els temes proposats. 
 
2n exercici: De tipus pràctic, consistent en la resolució dels supòsits pràctics 
plantejats pel tribunal i relacionats amb les funcions de la plaça convocada, en el 
període màxim de dues hores. El tribunal podrà determinar que l’exercici sigui 
presentat pels aspirants davant el tribunal qui podrà sol·licitar els aclariments que 
consideri oportuns en relació al contingut de la prova. 
 
3r Exercici: Pels aspirants que no hagin acreditat el coneixement de la llengua 
catalana es portarà a terme la valoració dels coneixements de l’aspirant, tant de 
comprensió i expressió oral de la llengua catalana com l’escrita. La valoració 
s’efectuarà a través del primer exercici. 
 
La possessió del certificat del nivell C eximirà d’aquesta valoració, mitjançant la 
presentació d’un dels següents documents: 
 
a) Document que acrediti el coneixement de català dins de l’ensenyament obligatori, 
cosa que resulta de la certificació que s’ha cursat de manera oficial a Catalunya la 
matèria de llengua catalana d’ensenyament obligatori i s’ha obtingut el títol que 
correspon després del 1992. Aquest certificat l’expedeix qualsevol institut d’educació 
secundària públic en la forma que determina la Direcció General d’Ordenació i 
Innovació Educativa. 
b) Fotocòpia confrontada de la documentació acreditativa d’estar en possessió del 
certificat de coneixements de llengua catalana de la Secretaria de Política Lingüística 
o equivalent, del nivell corresponent a la plaça convocada. 
 
 



4t. Exercici. Entrevista i valoració de les condicions personals d’acord amb les dades 
aportades en el currículum. 
 
Tots els exercicis seran obligatoris. El primer i segon exercici tindran caràcter 
eliminatori i es valoraran de 0 a 10 punts, necessitant-se obtenir un mínim de 5 punts 
a cadascun d’ells per a superar-los. 
El tercer exercici, de caràcter eliminatori, serà valorat d’apte o no apte. 
 
L’entrevista, que no tindrà caràcter eliminatori, serà puntuada fins a 5 punts, puntuació 
que s’acumularà a l’obtinguda en els exercicis anteriors. 
 
Posteriorment, l’Ajuntament publicarà el candidat/a seleccionat/da per al lloc de 
treball. 

 
9. DATA DE LES PROVES: 
 
En data de 29 de setembre de 2015 es farà publica la llista d’admesos/es i 
exclosos/es en el procés selectiu i s’indicarà la data i hora d’inici del primer exercici. 
 
 
10. RESOLUCIÓ DEL PROCÉS SELECTIU. 
 
Portada a terme els exercicis d’oposició i l’entrevista corresponent, el tribunal 
qualificador resoldrà el procés selectiu, proposant la contractació del candidat o 
candidata que hagi obtingut la major puntuació.  
 
La proposta de contractació quedarà condicionada a l’acceptació i resolució favorable  
per part de l’Institut Nacional de la Seguretat Social de l’expedient de jubilació parcial. 
 
11. INCIDÈNCIES. 
 
Es faculta al tribunal qualificador per interpretar les presents bases i resoldre els 
dubtes que es puguin plantejar al llarg del procediment selectiu. 
 
Girona,  25 d’agost de 2015. 
 
La regidora d’Hisenda i Sostenibilitat 
 
 
 
 
Ma. Angels Planas Crous. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
ANNEX I: PROGRAMA DE TEMES 
 
1. Marc jurídic i competencial dels municipis en matèria de salut pública a 
Catalunya. Responsabilitats dels ens locals en matèria de salut pública. Salut 
ambiental. Concepte i objectius. Salut ambiental municipal. Marc normatiu, 
competències municipals i possibles actuacions.  
 
2. Control ambiental i sanitari en el cicle de l’aigua. Aspectes sanitaris de les aigües 
de consum públic. Normativa que regula la vigilància i el control de les aigües per a 
ús domiciliari i a la indústria alimentària.  
 
3. Control sanitari de les piscines d’ús públic, fonts i pous. Gestió del risc a nivell 
municipal.  
 
4. Control i prevenció de la legionel·losi. Torres de refrigeració. Aigua sanitària. 
Normativa sectorial. Gestió del risc a nivell municipal. 
 
5. El control de les plagues urbanes. Tipus de plagues. Programes de control en 
via pública i edificis municipals. Control de mosquit tigre.  
 
6. Control d’aus urbanes. Espècies. Problemàtiques associades. Mètodes de 
control. Zoonosis ens aus urbanes. 
 
7. Principis del control integrat de plagues. Utilització de plaguicides d'ús ambiental 
i a la indústria alimentària: riscos associats i mesures de prevenció del risc. Bones i 
males pràctiques en la utilització de biocides. 
 
8. Control dels animals peridomèstics. Marc normatiu. Competències municipal. 
Estratègies i bones pràctiques. Ordenança municipal protecció, control i tinença 
d’animals. 
 
9. Nuclis zoològics. Normativa. Definició. Criteris de registre. Requisits generals. 
Distribució, característiques i capacitats de les instal·lacions. 
 
10. Tinença responsable. Condicions i bones pràctiques. Eines de sensibilització 
ciutadana. Campanyes divulgatives. Recursos  educatius 
 
11. Seguretat alimentària. Marc normatiu. Competències municipals. Control del 
comerç minorista, la restauració, la producció d’àmbit local i el transport urbà 
d’aliments. Instruments 
 
12. Vigilància i control d’establiments alimentaris. Criteris registrals. Règim i 
funcionament els autocontrols. Condicions higièniques i sanitàries dels 
establiments alimentaris de competència municipal. Condicions tecnosanitàries de 
la venta ambulant.  
 



13 Toxoinfeccions alimentàries. Principals agents microbians. Epidemiologia. 
Intoxicacions alimentàries, tipus.  Mesures de prevenció. Tècniques analítiques 
 
14. Intervenció municipal en insalubritats en habitatges. Control sanitari 
d’establiments de tatuatge i/o pírcing. Condicions higienicosanitàries en les 
sorreres destinades a àrees de jocs infantils 
 
15. Prevenció i control integrat de la contaminació. Intervenció integral de 
l’administració ambiental. Règims d’autorització, llicència i comunicació prèvia. 
Controls preventius i autocontrols. Marc normatiu. Competències municipals. 
 
16. Contaminació acústica. Mesurament del soroll. Gestió ambiental del soroll. 
Mapes de soroll i de capacitat acústica, Plans d’Acció. Normativa. Llei 16/2002, de 
28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica. Ordenança municipal 
reguladora del soroll i les vibracions de Girona.  
 
17. La qualitat de l’aire. Els contaminants atmosfèrics. Emissió i immissió. 
Contaminats primaris. Gasos. Partícules sòlides. El marc legal a Catalunya en 
matèria de protecció de l'ambient atmosfèric. Xarxes de vigilància i previsió de la 
contaminació atmosfèrica a Catalunya. Avaluació de la qualitat de l’aire a la ciutat 
de Girona. Instruments, dades i estudis. 
 
18. Contaminació electromagnètica.. Marc jurídic i competencial dels municipis. 
Instruments a Catalunya i a Girona pel seguiment i control de la contaminació 
electromagnètica. Pacte local pel desplegament de les infraestructures de telefonia 
mòbil de la ciutat de Girona. Altres radiacions. 
 
19. La contaminació química. Reglament REACH. Legislació. Compostos tòxics 
persistents i bioacumulació. Contaminants emergents. La contaminació dels sòls i 
de les aigües.  
 
20. Condicions de seguretat i salut en el lloc de treball. Normativa aplicable. 
Condicions generals de seguretat. Criteris per a treballs a via pública. Ús de 
biocides. Treballs en alçada.  
 
 
 
Girona,  20 de juliol de 2015. 
 
La regidora d’Hisenda i Sostenibilitat 
 
 
 
 
Ma. Angels Planas Crous. 
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