
 
 
 
 
 
BASES QUE HAN DE REGIR EL PROCÉS SELECTIU PER A LA PROVISIÓ, 
MITJANÇANT CONTRACTE LABORAL TEMPORAL, D’UN LLOC DE 
TREBALL DE TÈCNIC SUPERIOR DEL CILMA  
 
 
 
PRIMERA.- L’objecte de les presents bases és la regulació del procés selectiu 
per a la provisió, mitjançant contractació laboral temporal, d’un lloc de treball de 
tècnic/a superior del CILMA, amb les següents característiques: 
 
Funcions del lloc: execució de les tasques tècniques encomanades per la 
Secretaria Tècnica, donar suport al secretari tècnic i assessors tècnics en les 
seves tasques i suplir-los en cas d’absència, atenció de consultes dels 
membres del CILMA, confecció de material i documentació tècnica de suport 
als membres del CILMA, control dels procediments de treball intern, participació 
activa en la definició d’actuacions i en la millora de la Secretaria Tècnica del 
CILMA. 
 
Dedicació: Inicialment, els primers 4 mesos, jornada completa (40h/setmana) 
en horari partit (matí i tarda) (substitució per maternitat); posteriorment i en el 
cas de substitució per reducció de jornada laboral, l’horari necessari per 
acomplir les reduccions, fins a la data de reincorporació de la persona 
substituïda. 
 
Retribució: 1.702,40 euros bruts mensuals/jornada completa. 
 
 
SEGONA.- Per poder participar en la selecció serà necessari que els candidats 
compleixin els següents requisits: 
 
• Estar en possessió de titulació superior universitària en: Ciències 

Ambientals, Enginyeria, Biologia o Geografia. Especialització en l’àmbit de 
medi ambient a escala municipal.  

• Experiència en aspectes organitzatius i de gestió de grups humans. 



• Mínim d’1 any en experiència acumulada en temàtica ambiental vinculada 
amb els ens locals. 

• Tenir el nivell C de català i un coneixement suficient de la llengua 
castellana. 

• No patir cap limitació física o psíquica ni cap malaltia que sigui incompatible 
amb el desenvolupament de les funcions a realitzar. 

 
 
TERCERA.- La selecció constarà de dues fases: a) concurs, per a valoració de 
mèrits; i b) entrevista, per mesurar la idoneïtat dels aspirants.  
 
Fase de concurs.-  Es valoraran els mèrits d’acord amb el següent barem: 
 
• Idoneïtat de la titulació fins a 2 punts 
• Formació específica en matèria mediambiental fins a 2 punts 
• Formació/experiència en gestió municipal fins a 2 punts 
• Formació/experiència en gestió de fons i programes fins a 1 punt 
• Experiència en treballs de la mateixa naturalesa fins a 1 punt 
• Coneixement d’idiomes, especialment l’anglès fins a 1 punt 
• Coneixement de les eines d’ofimàtica fins a 1 punt 
 
 
Els mèrits anteriors s’hauran d’acreditar mitjançant l’aportació dels 
corresponents diplomes o certificats, que caldrà acompanyar junt amb la 
sol·licitud de participació en la present selecció. 
 
A la puntuació de la fase de concurs se li aplicarà el coeficient 0’6 per obtenir la 
puntuació final de la selecció. 
 
Entrevista.- Els vuit primers classificats de la fase de concurs passaran a la 
fase d’entrevista, quedant automàticament eliminats la resta de candidats. Les 
entrevistes es realitzaran pels integrants de la Comissió de qualificació del 
CILMA a fi de comprovar la seva adequació a les tasques i funcions a realitzar, 
atorgant-se una puntuació de 0 a 10 i aplicant-hi posteriorment el coeficient 0’4 
per tenir la puntuació final de la selecció. 
 
Puntuació final.- La puntuació final del procés de selecció serà la suma de la 
puntuació de les dues fases anteriors, una vegada aplicat el coeficient que s’ha 
indicat per a cadascuna d’elles. 
 
 
QUARTA.- S’efectuarà una convocatòria pública de la present selecció, 
mitjançant un anunci que s’haurà d’inserir en els dos diaris que s’editen a la 
ciutat de Girona i en la web del CILMA (www.cilma.cat > Agenda > Anuncis), i 
que contindrà la denominació del lloc, el tipus de contracte, el perfil que se 
sol·licita, la documentació que cal presentar i el lloc i termini de presentació.  
 
 
CINQUENA.- Les sol·licituds s’hauran de presentar a la seu del CILMA, en 
hores d’oficina, abans del 15 de setembre a les 14 h. i hauran d’anar 



acompanyades de currículum vitae i de la documentació que pugui acreditar els 
mèrits que s’al·leguin (diplomes, certificats, etc). 
 
 
SISENA.- El CILMA constituirà una comissió de qualificació, que estarà 
formada per les següents persones: 
 
• El president del CILMA, o vocal de la Junta Executiva en qui delegui. 
• El secretari tècnic del CILMA. 
• La tècnica de medi ambient del CILMA. 
• El secretari del CILMA, que exercirà les funcions de secretari d’aquesta 

comissió. 
 
L’esmentada Comissió examinarà els currículums i altra documentació 
presentada pels aspirants, realitzarà les entrevistes que es prevegin, i resoldrà 
totes les qüestions que es plantegin en el decurs de la selecció. La Comissió 
prendrà les seves decisions per majoria de vots, i, en cas d’empat, decidirà el 
vot de qualitat del president. Finalitzada la selecció, proposarà la contractació 
de la persona amb major puntuació. 
 
 
SETENA.- Un cop finalitzada la qualificació, es faran públics els resultats a la 
seu del CILMA i també seran consultables a la web del CILMA, en la data que 
oportunament s’indiqui. L’aspirant seleccionat, abans de procedir a la 
formalització del corresponent contracte, haurà de presentar la següent 
documentació: 
 
• Document Nacional d’Identitat 
• Certificat mèdic oficial, acreditatiu de no patir malaltia o defecte físic que 

impedeixi el normal desenvolupament de les funcions pròpies del lloc a 
proveir. 

• Fotocòpia compulsada del títol acadèmic exigit, si no s’hagués presentat 
amb la sol·licitud inicial. 

 
Posteriorment, el president del CILMA formalitzarà el contracte amb la persona 
seleccionada, que iniciarà la prestació del servei en la data que s’acordi. El 
contracte haurà de preveure un període de prova de un mes. 
 
 
VUITENA.- Els candidats que hagin superat la puntuació mínima però no hagin 
resultat finalment seleccionats, quedaran en llista d’espera per a possibles 
contractacions temporals per a llocs d’iguals característiques. Aquesta llista 
d’espera tindrà una vigència de dos anys. 
 
 
Girona, 29 d’agost de 2011 
 
 
El President (e.f.) del CILMA, 
Lluís Lloret i Quer 


