
 

RESPOSTES A LES CONSULTES REALITZADES EN RELACIÓ  

A L’EXPEDIENT 120/2018 

 

 

 
 
CONSULTA Nº 4 
 

C4.-  

Voldria informació de la convocatòria per cobrir una plaça de Gestor/a de Projectes 
Socials. 

-          A l’apartat 10 de les bases diu: “la persona seleccionada restarà respecte a 
l’administració de procedència en la situació administrativa que correspongui, 
d’acord amb el seu règim jurídic que ostenti en dita administració” Voldria que 
m’aclarissin aquest aspecte. Quin seria el tipus de contracte? Si sóc funcionària 
de carrera a un Ajuntament 
Seria amb reserva de lloc de treball? 

-          És contracte indefinit? 
-          L’horari del lloc de treball 
-          Quan es preveu la incorporació? 
-          Com s’han d’acreditar els mèrits complementaris? 
-          Quin és l’horari per presentar la documentació al registre del Consorci 

Besòs? 
-          “L’annex: Sol·licitud de participació al concurs per cobrir una plaça de 

gestor/a de projectes de l’àmbit social del Consorci del Besòs” podria ser un 
format que permeti l’escriptura? 

 

R4.-  

Procedim a continuació a realitzar resposta a les seves preguntes: 

-          A l’apartat 10 de les bases diu: “la persona seleccionada restarà 
respecte a l’administració de procedència en la situació administrativa 
que correspongui, d’acord amb el seu règim jurídic que ostenti en dita 
administració” Voldria que m’aclarissin aquest aspecte. Quin seria el 
tipus de contracte? Si sóc funcionària de carrera a un Ajuntament 

 
Un funcionari de carrera d’un ajuntament que participi en un procés de provisió 
convocat per una altra administració pública i obtingui la destinació, quedarà en la 
situació administrativa de “serveis en altres administracions públiques”, d’acord amb la 
següent normativa d’aplicació: 

-          Article 88 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. 

-          Articles 72 i 87 del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova 
la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a 
Catalunya en matèria de Funció pública. 



 

-          Article 217 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament del personal al servei de les entitats locals. 

 
 
-          Seria amb reserva de lloc de treball? 

Aquesta situació administrativa no genera una reserva del lloc de treball de 
procedència. 
 

-          És contracte indefinit? 
Es tractarà d’un contracte indefinit. 
 
-          L’horari del lloc de treball 
D’acord amb la base 1 de la Convocatòria que regeix el concurs per cobrir la plaça, 

relativa a “Classificació del lloc convocat”, el lloc de treball objecte de la present 
convocatòria té jornada ordinària de 37,5 hores setmanals.  

 
-          Quan es preveu la incorporació? 
D’acord amb l’establert a la base 10, relativa a “Presa de possessió”, “La persona 

seleccionada que obtingui nova destinació l’haurà d’ocupar en un termini 
màxim de 20 dies a partir de l’endemà de la publicació de la resolució del 
concurs al web www.consorcibesos.cat.”  

 
-          Com s’han d’acreditar els mèrits complementaris? 
Els mèrits complementaris han d’acreditar-se mitjançant suport documental que 

permeti acreditar-los. Per exemple, certificats d’execució o còpia compulsada 
de títols.  

 
En cas de dubte, la junta de valoració podrà requerir documents originals per 

contrastar la seva veracitat. 
 
-          Quin és l’horari per presentar la documentació al registre del Consorci 

Besòs? 
L’horari d’atenció al públic i registre de documents del Consorci del Besòs és: 
De dilluns a dijous: matins de 8.30 a 14.30h i tardes de 16.00 a 18.00 
Divendres: matins de 8.30 a 14.00h 

 
-          “L’annex: Sol·licitud de participació al concurs per cobrir una plaça de 

gestor/a de projectes de l’àmbit social del Consorci del Besòs” podria ser 
un format que permeti l’escriptura? 

Posem a la vostra disposició al web del Consorci del Besòs un document en format pdf 

editable per tal que el pugueu descarregar i emplenar: 

http://consorcibesos.cat/perfilcontractant/convocatoria-i-bases-que-han-de-regir-el-

concurs-per-cobrir-una-placa-de-gestora-de-projectes-de-lambit-social-del-consorci-

del-besos/ 
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