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CALAFELL
EDICTE

de l’Ajuntament de Calafell, sobre provisió de places.

La Junta de Governs Local, en sessió de data 1 de febrer de 2012, va acordar 
aprovar la convocatòria i les Bases per a la provisió del lloc de treball de Director/a 
de RH de l’Ajuntament de Calafell, pel sistema de concurs de mèrits específics, per 
mobilitat interadministrativa a funcionaris d’administració local, Grup A, subgrup 
A2, Escala: Administració Especial, Subescala: Tècnica, classe: mitja, complement 
de destí 26, amb un complement específic anual segons valoració de llocs de treball, 
dotada amb el sou corresponent de proporcionalitat, pagues extres, triennis i altres 
retribucions que corresponguin d’acord amb la legislació vigent, següents:

BASES

1. Objecte de la convocatòria
És objecte d’aquesta convocatòria la provisió del lloc de treball de Director/a de 

RRHH de l’Ajuntament de Calafell, pel sistema de concurs de mèrits específics, 
per mobilitat interadministrativa a funcionaris d’administració local.

2. Característiques del lloc de treball
Denominació del lloc: Director/a de RRHH
Número de llocs convocats: 1
Grup: A. Subgrup: A2.
Escala: administració especial
Subescala: tècnica
Classe: mitja.
Nivell de complement de destí: 26Complement específic: 32.252,28 € bruts anuals ó segons valoració de llocs de 

treball. Dotada amb el sou corresponent de proporcionalitat, pagues extres, triennis 
i altres retribucions que corresponguin d’acord amb la legislació vigent.

3. Contingut funcional del lloc de treball
Objectiu fonamental:
Planificar, organitzar i dirigir el conjunt de tasques del servei i línies d’actuació 

adscrites al seu àmbit, d’acord amb les directrius fixades per la Direcció Institucional 
i els Òrgans de Govern, així com dissenyar la gestió de l’estructura organitzativa 
adscrita per tal d’aconseguir una organització eficaç i eficient.

Objectius específics:
1. Observar i garantir la idoneïtat de les polítiques i programes desenvolupats 

sota la seva direcció, així com d’altres programes que es puguin plantejar especí-
ficament.

2. Assumir i implementar les indicacions, informacions i directrius estratègiques 
que li siguin formulades pels Òrgans de Govern i Direcció Institucional, per tal de 
garantir la cohesió tècnica i professional.

3. Dirigir la política de recursos humans del personal de la Corporació.
4. Coordinar i dirigir la gestió administrativa i tècnica del personal que integra 

el servei.
5. Mantenir relacions permanents amb els representants dels empleats públics 

de l’Ajuntament .
6. Vetllar per assolir el màxim nivell de qualitat en la prestació de serveis propis del 

seu àmbit d’actuació, d’acord amb els recursos disponibles i la legislació vigent.
7. Dirigir i responsabilitzar-se de les accions, propostes, programes i/o qualsevol 

altre aspecte vinculat amb l’àmbit d’administració i gestió de personal: coordinació 
de la nòmina, control de la contractació laboral, nomenament de personal funcionari; 
suport tècnic en el Capítol I del pressupost, organització, formació, i totes aquelles 
que siguin vinculades.
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8. Dirigir la gestió dels instruments d’ordenació de personal: organigrames, relació 
de llocs de treball, oferta pública d’ocupació, plantilla de personal, dissenyar les 
bases de selecció de personal i provisió de llocs de treball, expedients disciplinaris, 
assistència a òrgans qualificadors, d’entre d’altres.

9. Coordinar-se i col·laborar amb altres àmbits de la Corporació sempre que sigui 
necessari per al millor funcionament global de la Corporació, així com per garantir 
la transversalitat i el treball en xarxa.

10. Assessorar envers matèries de conveni col·lectiu i pactes o acords del personal 
de la Corporació i eleccions sindicals.

11. Emetre informes i altres documents tècnics relacionats amb el seu àmbit.
12. Assessorament en temes relacionats en l’àmbit de la Seguretat Social.
13. Dissenyar, planificar i impulsar eines de millora de la gestió i la qualitat en 

la gestió dels seus serveis municipals.
14. Coordinar i impulsar la normalització dels procediments administratius per 

a la millora i la qualitat del servei.
15. I, en general, altres de caràcter similar que li siguin atribuïdes.

4. Condicions i requisits necessaris de les persones aspirants al lloc
Les persones que concorrin a aquesta convocatòria hauran de reunir els següents 

requisits:
1. Tenir la condició de funcionari/funcionària de carrera de qualsevol adminis-

tració pública local.
2. Pertànyer al grup de classificació A2, de l’administració especial, subescala 

tècnica, amb una antiguitat mínima de dos anys de permanència en aquest grup 
de titulació.

3. Titulació acadèmica: diplomat/diplomada en Graduat Social o Relacions 
Laborals.

4. Estar en situació de servei actiu, llevat del personal suspès o inhabilitat en 
ferm mentre duri aquella situació.

5. Estar en possessió del certificat del nivell de català exigit per aquest lloc de 
treball, essent aquest el nivell C, acreditant-lo documentalment per l’òrgan com-
petent.

En el cas que les persones aspirants no estiguin en possessió del certificat acreditatiu 
corresponent al nivell C o superior, la Comissió de Valoració avaluarà mitjançant 
una prova aquests coneixements, prèviament a l’elaboració de la proposta de la 
llista de persones admeses i excloses. Aquesta prova és obligatòria i eliminatòria. 
La qualificació serà d’apte o no apte.

La Comissió de Valoració podrà sol·licitar l’assessorament d’una persona experta 
en matèria lingüística per tal d’avaluar que els/les aspirants tenen els coneixements 
de català necessaris exigits a la convocatòria per al desenvolupament de les funcions 
del lloc convocat.

En aquest cas, s’especificarà en el tauler d’anuncis d’aquesta Corporació el dia, 
l’hora i el lloc de realització d’aquesta prova.

6. No estar afectat per incapacitats ni incompatibilitats.
7. El personal funcionari amb discapacitats podrà prendre-hi part en igualtat de 

condicions que la resta de participants sempre que puguin desenvolupar les funcions 
del lloc de treball a proveir.

8. No podrà prendre-hi part el personal funcionari que es trobi inhabilitat, 
destituït o en suspensió d’ocupació, el personal traslladat de lloc de treball com a 
conseqüència d’expedients disciplinaris, sens perjudici que els destituïts de càrrecs 
de comandament puguin prendre part en els concursos de llocs base o singulars.

9. Tampoc no hi pot prendre part el personal funcionari que es troba en situació 
diferent de servei actiu i no ha estat el temps mínim exigit per reingressar al servei 
actiu.

10. Drets d’examen: D’acord amb l’ordenança fiscal núm. 2.1.1, reguladora de la 
taxa per l’expedició de documents i prestació de serveis de caràcter administratiu, 
es fixa la quantitat de 25,00.-euros en concepte de taxa per drets d’examen.

Anuncis de l’Administració local

9839Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 6076 – 28.2.2012

http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X
DL B-38014-2007



CVE-DOGC-A-12053028-2012

El pagament es pot fer efectiu a les oficines del SAC d’aquest Ajuntament en el 
moment de la presentació de la sol·licitud, per gir postal o telegràfic, o mitjançant 
ingrés en caixa o transferència bancària en el compte corrent que es facilitarà a 
l’aspirant.

Quan el pagament s’efectuï mitjançant ingrés en caixa, transferència bancària o 
per gir postal o telegràfic s’han de fer constar com a remitent el nom i els cognoms de 
l’aspirant, el número de la convocatòria, la data del lliurament i l’import corresponent, 
i s’ha d’adjuntar una fotocòpia del resguard de la imposició a la sol·licitud.

Per prendre part en les proves selectives, totes aquestes condicions i requisits, s’hau-
ran de reunir en la data en que finalitzi el període de presentació de sol·licituds.

5. Presentació de sol·licituds
Els/les aspirants que participin en aquesta convocatòria hauran de reunir els requisits 

esmentats, i manifestar la seva voluntat de participar-hi mitjançant el model oficial i 
normalitzat que té establert aquest Ajuntament, i que es troba a la pàgina web d’aquesta 
Corporació (www.calafell.cat) o en les oficines de Servei d’Atenció Ciutadana (SAC), 
i es dirigirà a l’Il·lm. Sr. Alcalde-President de l’Ajuntament de Calafell.

Les sol·licituds es presentaran en el termini de quinze dies hàbils, comptats des de 
l’endemà de la darrera publicació de l’anunci de la convocatòria, o el seu extracte, en 
el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, o en el Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya. Aquestes bases i la seva convocatòria també quedaran exposades en 
el tauler d’anuncis de la Corporació i a la seva pàgina web (www.calafell.cat).

Juntament amb la instància s’haurà d’acompanyar, mitjançant fotocòpia com-
pulsada, la següent documentació:

- Document identificatiu.- Fotocòpia del títol acadèmic que es sol·licita com a requisit d’accés o resguard 
d’haver abonat els drets per a la seva expedició.

- Certificat acreditatiu del serveis prestats en el grup requerit (Annex 1.2), amb 
indicació expressa de l’escala i subescala o categoria professional desenvolupada 
i període de temps.

- Document acreditatiu oficial d’estar en possessió del certificat dels coneixements 
de nivell de català exigit, o superior.

- Historial professional acompanyat de la justificació documental de la relació 
de mèrits que al·leguin. La Comissió de Valoració no podrà valorar d’altres que no 
siguin aportats en aquest moment.

- Es podran sol·licitar altres documents que la Comissió de Valoració consideri 
necessaris per a la correcta valoració dels mèrits al·legats.

- El personal candidat a que fa referència el punt 4.7 d’aquestes bases ha d’adjun-
tar, així mateix, un informe emès per l’equip oficial de valoració de disminucions 
de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS), per tal que es pugui 
avaluar que el/la funcionari/funcionària pot desenvolupar de forma suficient i 
autònoma les funcions i tasques del lloc de treball convocat. Així mateix, podran 
demanar l’adaptació del lloc sol·licitat, sempre que aquesta adaptació no suposi una 
modificació exorbitant en el context de l’organització i no sigui incompatible amb 
el contingut del lloc i el servei públic a prestar.

Aquests candidats o candidates podran demanar en la sol·licitud de participació 
l’adaptació o adequació de temps i mitjans materials per a la realització de les tèc-
niques d’acreditació dels mèrits i capacitats.

Les instàncies s’han de presentar en el Registre general de l’Ajuntament o en 
qualsevol dels llocs a què fa referència l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu Comú. En aquest supòsit els/les aspirants hauran de comunicar-ho 
immediatament a l’Ajuntament de Calafell, via fax (977.69.91.55), telegrama o e-mail 
(recursoshumans@calafell.org) dirigit al Departament de Recursos Humans.

6. Fases del concurs
6.1. Els mèrits i capacitats dels/de les candidats/tes per ocupar el lloc convocat 

es valoraran fins a un total de 40 punts entre la primera i segona fase.
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6.2. Aquest concurs consta de dues fases eliminatòries, que inclouran la totalitat 
dels mèrits i capacitats especificats en la base 7 d’aquesta convocatòria.

6.3. La proposta de resolució recaurà en el candidat o candidata que, havent 
obtingut la puntuació mínima establerta per a cada fase, tingui la millor valoració 
en el conjunt d’ambdues fases.

7. Mèrits i capacitats a valorar
La valoració dels mèrits i capacitats de les persones aspirants es farà en dues 

fases eliminatòries, d’acord amb el següent barem:7.1. PRIMERA FASE: Es valorarà fins a un màxim de 30 punts en total.
7.1.1. Grau personal. Màxim 3 punts
- Posseir un grau personal igual o superior al corresponent del lloc a proveir: 3 

punts.
- Posseir un grau personal inferior al corresponent del lloc a proveir: 2 punts.7.1.2. Feina desenvolupada. Màxim 12 punts.
Es valorarà fins a un màxim de 12 punts la feina desenvolupada d’acord amb l’ex-

periència adquirida, especialment en l’exercici de funcions semblants a les pròpies 
del lloc convocat, tenint en compte el contingut tècnic i l’especialització dels llocs 
ocupats en relació amb el que es convoca i les aptituds i habilitats requerides.

- Per experiència professional com a Tècnic en l’àmbit de l’Administració Local 
dins de l’àrea de Recursos Humans, desenvolupant tasques de caire tècnic pròpies 
de la gestió de recursos humans: 1 punt per cada any de servei.

- Per experiència professional a l’empresa privada o com a treballador autònom, 
professional lliure:

1.1. Treballs com a graduat social / relacions laborals exercent: 0,90 punts per 
any treballat.

1.2. Treballs com a graduat social / relacions laborals no exercent: 0,50 punt per 
any treballat.

Aquests mèrits s’acreditaran mitjançant un certificat emès per l’òrgan competent 
en la funció pública o col·legi professional corresponent, o en el seu cas, mitjançant 
contractes de treball acompanyats d’un informe de vida laboral.7.1.3. Formació i perfeccionament. Màxim 7 punts.

Es valorarà fins a un màxim de 7 punts la docència impartida per les persones 
aspirants i l’assistència i/o aprofitament a cursos de formació i de perfeccionament 
que versin sobre matèries relacionades amb les funcions pròpies del lloc convocat, 
o amb habilitats que aquest lloc requereix, en funció de la seva utilitat.

7.1.3.1. Els cursos impartits pels aspirants en centres docents sobre matèries 
relacionades amb les funcions pròpies del lloc convocat:

- Per cada curs impartit de menys de 10 hores: 0’05 punts
- Per cada curs impartit de 10 a 30 hores: 0’20 punts
- Per cada curs impartit de més de 30 hores fins 70 hores: 0,35 punts
- Per cada curs impartit de més de 70 hores: 0,50 punts
7.1.3.2. Els cursos, jornades i seminaris de formació amb certificat d’aprofita-

ment i/o assistència, directament relacionats amb les funcions a desenvolupar, es 
puntuen segons l’escala següent:

- Per cada curs de menys de 10 hores: 0’05 punts
- Per cada curs de 10 a 30 hores: 0’25 punts
- Per cada curs de més de 30 hores i fins a 70 hores: 0,35 punts
- Per cada curs de més de 70 hores: 0,50 punts
En ambdós casos els cursos on no s’estableixi número d’hores es computaran en 

la puntuació mínima de menys de 10 hores.
7.1.4. Antiguitat. Màxim 5 punts
- Serveis efectius prestats a l’administració local dins del grup A1 o A2: 0,6 punts 

per any complet de serveis, i a raó de 0,050 punts per mes de serveis.
El temps de serveis prestats simultàniament només es computarà una vegada.
7.1.5. Titulacions acadèmiques. Màxim 3 punts
Les titulacions acadèmiques oficials, quan siguin rellevants per a l’exercici del 
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lloc a proveir, diferents de les exigides per a l’accés al grup corresponent, es valoren 
fins a 3 punts.

- Doctorat: 1,75 punts
- Màster: 1,50 punts
- Llicenciatura: 1,25 punts
- Diplomatura: 1,00 punts
- Post-grau: 0,90 punts
A efectes d’equivalència de titulació, només s’admeten les reconegudes pel Mi-

nisteri d’Educació amb caràcter general i vàlides a tots els efectes.7.2. SISTEMA D’ACREDITACIÓ DE LA PRIMERA FASE:
Amb la finalitat d’acreditar els mèrits i les capacitats a que es refereix la base 

7.1. s’aportarà, dins el termini de presentació de sol·licituds, la documentació se-
güent:

7.2.1. Les dades corresponents als mèrits i capacitats referents a feina desen-
volupada, grau personal i antiguitat, s’acreditaran mitjançant un certificat emès a 
aquest efecte per l’òrgan competent.

7.2.2. Les dades referents a formació i perfeccionament i titulacions acadèmiques 
s’acreditaran mitjançant el corresponent títol o certificació de l’òrgan competent.

7.2.3. Els mèrits es valoraran amb referència a la data de tancament del termini 
de presentació de les instàncies i s’acreditaran documentalment amb la sol·licitud 
de participació.

7.2.4. Per passar a la segona fase del procés les persones aspirants hauran d’obtenir 
en aquesta primera fase una puntuació mínima de 15 punts.

7.3. SEGONA FASE: Es valorarà fins a un màxim de 10 punts en total.
7.3.1. Per tal de garantir la selecció de la persona candidata més idònia, d’acord 

amb el contingut funcional, la naturalesa, les funcions i tasques bàsiques del lloc 
a proveir, i amb la finalitat d’avaluar els coneixements, les habilitats, la idoneïtat i 
la capacitat d’adaptació al nou lloc de treball, la Comissió de Valoració realitzarà 
una entrevista amb les persones candidates.

7.3.2. L’objectiu d’aquesta part del procés selectiu és fer un pronòstic sobre les 
persones candidates que millor s’adeqüen a nivell actitudinal a les característiques 
dels llocs de treball convocat.

7.3.3. En aquesta fase es valorarà l’historial professional. No es valoraran en aquest 
apartat els cursos de formació i perfeccionament, ni les titulacions acadèmiques 
que s’han de valorar a la primera fase.

7.3.4. Per passar aquesta segona fase del procés les persones aspirants hauran 
d’obtenir una puntuació mínima de 5 punts.

8. Comissió de Valoració
La Comissió de Valoració serà col·legiada i la seva composició s’haurà d’ajustar 

als principis d’imparcialitat i professionalitat dels seus membres, i es tendirà, així 
mateix, a la paritat entre home i dona.

El personal d’elecció o de designació política, els funcionaris interins i el personal 
eventual no en podran formar part.

La Comissió de Valoració s’ha de constituir per valorar les persones candidates 
i ha de tenir la següent composició:

PRESIDENT/A: Un/a tècnic/a expert de l’Ajuntament de Calafell d’igual o su-
perior categoria a la de la plaça convocada, amb veu i vot.

4 VOCALS: Tècnics d’igual o superior categoria a la de la plaça convocada, que 
poden ser empleats de l’Ajuntament de Calafell o no, amb veu i vot, sent un d’ells 
a proposta de l’Escola d’Administració Pública.

SECRETARI/A: Un funcionari de la corporació que actuarà amb veu i sense 
vot.

Per a cadascun dels membres titulars li serà designat un membre suplent .
La designació nominal dels membres de la comissió, que ha d’incloure la dels 

respectius suplents, correspon a la Regidora delegada de Recursos Humans i s’ha 
de fer en la resolució per la qual s’aprova la llista d’ admesos i exclosos.
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Els membres de la comissió es poden abstenir i els aspirants poden recusar-los si 
concorre algun dels motius dels articles 28 i 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 
comú, en el termini de 10 dies comptats a partir de l’endemà de la publicació de la 
resolució per la qual es nomenen els membres de la comissió, al Tauler d’anuncis 
del SAC i a la web de l’Ajuntament.

Es convidarà a la convocatòria en qualitat d’observador/a un/a representant dels 
treballadors de l’Ajuntament de Calafell.

La Comissió de Valoració no es podrà constituir ni actuar sense l’assistència de 
la majoria dels seus membres, titulars o suplents. La puntuació de cada aspirant 
en cada escala del barem serà la mitjana aritmètica de les puntuacions de tots els 
membres presents.

9. Facultats de la Comissió de Valoració
9.1. La Comissió de Valoració està facultada per resoldre els dubtes o discrepàn-

cies que es presentin en el desenvolupament del concurs, així com per convocar 
personalment els/les candidats/candidates per tal d’aclarir punts dubtosos dels 
mèrits i capacitats o altres aspectes de la documentació aportada per les persones 
interessades quan ho consideri convenient. Les seves decisions s’adoptaran, en tot 
cas, per majoria de vots dels membres presents.

9.2. Així mateix, té la facultat de convocar personalment els/les candidats/tes 
per tal d’aclarir punts dubtosos dels mèrits i capacitats o altres aspectes de la docu-
mentació aportada per les persones interessades, quan ho consideri convenient.

9.3. En general, les publicacions de les actuacions de la Comissió de Valoració i 
de la resta d’informació sobre el procés, que requereixin notificació a les persones 
aspirants, es faran públiques al tauler d’anuncis de la Corporació (Plaça Catalunya 
1, de Calafell) i a la seva pàgina web (www.calafell.cat).

10. Règim jurídic de l’actuació de la Comissió de Valoració
Contra les resolucions i els actes administratius de la Comissió de Valoració, 

en tant que òrgan col·legiat depenent de la Presidència de la Corporació, es podrà 
interposar recurs d’alçada davant l’òrgan que hagi efectuat la convocatòria en el 
termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació, d’acord amb els 
articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

11. Procediment
Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la Regidora delegada ha 

de dictar una resolució, en el termini màxim d’un mes, aprovant la llista provisional 
d’admesos i exclosos i nomenant els membres de la Comissió de Valoració.

Aquesta resolució s’ha de fer pública al tauler d’anuncis de la corporació, i a la 
pàgina web de l’Ajuntament (www.calafell.cat) i s’ha de concedir un termini de 10 
dies hàbils per a esmenes i possibles reclamacions. Aquesta publicació substitueix 
la notificació individual als interessats, d’acord amb l’article 59 de la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del proce-
diment administratiu comú.

Si no s’hi presenten reclamacions o es desestimen per silenci, les llistes d’aspi-
rants admesos i exclosos es consideraran elevades a definitives sense necessitat de 
nova resolució i posterior publicació. Si se’n produeixen, la Regidora delegada ha 
de resoldre estimar-les o desestimar-les definitivament, en el termini dels trenta 
dies següents a la finalització del termini per a la seva presentació, publicant la 
notificació d’aquesta resolució a la web de l’Ajuntament substituint la notificació 
individual als interessats, d’acord amb l’article 59 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú. Tot seguit, s’ha d’esmenar la llista d’ admesos i exclosos i 
s’ha de publicar només l’esmena al tauler d’anuncis de la corporació i a la pàgi-
na web de l’Ajuntament. Si manca la resolució expressa, les al·legacions s’han 
d’entendre desestimades.
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Un cop definitiva la llista d’admesos i exclosos, es constituirà la Comissió de 
Valoració per tal de comprovar i valorar els mèrits de les persones aspirants admeses 
i alhora, per tal d’anunciar la realització de l’entrevista de la segona fase del concurs, 
indicant la data, l’hora i el lloc.

12. Resolució del concurs
Realitzada la valoració dels mèrits i les capacitats previstos segons els sistemes 

d’acreditació establerts, la Comissió de Valoració elaborarà la proposta definitiva 
de resolució del concurs, que elevarà a l’òrgan convocant, per tal que, si s’escau, 
l’aprovi i elabori la resolució definitiva del concurs.

La proposta de resolució recaurà, si s’escau, en el/la candidat/a que obtingui millor 
puntuació, sempre i quan sigui igual o superior a la puntuació mínima exigida a 
les bases de la convocatòria, i la farà pública exposant-se en el tauler d’anuncis de 
la Corporació i en el DOGC.

En el cas que cap dels/de les candidats/tes tingui el perfil adient d’acord amb 
aquestes bases, la convocatòria es podrà declarar deserta.

En cas d’empat en el conjunt del concurs, cal dirimir-lo atenint-se a la qualificació 
total obtinguda en la primera fase d’aquesta convocatòria. Si persisteix l’empat, es 
dirimirà d’acord amb la puntuació més alta obtinguda, en primer lloc, per l’antiguitat, 
i en segon lloc, per feina desenvolupada.

13. Nomenament i presa de possessió
13.1. La persona interessada ha d’aportar abans de la presa de possessió, i sense 

necessitat de previ requeriment, els documents acreditatius de les condicions de 
capacitat i dels requisits exigits que es detallen a continuació:- Fotocòpia compulsada del DNI o document d’identitat equivalent.

- Declaració jurada de no estar inhabilitat/da per sentència ferma per a l’exercici 
de les funcions públiques ni separat/da, mitjançant expedient disciplinari, del servei 
de qualsevol administració pública, ni haver estat acomiadat/da disciplinàriament 
del sector públic.

- Declaració jurada de no trobar-se sotmès/sotmesa en causa d’incapacitat o 
incompatibilitat establerta per la Llei 53/84, de 26 de desembre o exercitar dins el 
termini de pressa de possessió, l’opció que preveu l’article 10 de l’esmentada Llei.

- Certificat mèdic acreditatiu de no patir cap malaltia, deficiència o limitació en 
la seva capacitat física, psíquica o sensorial que impedeixi o sigui incompatible 
amb el normal exercici de les funcions que corresponguin a les places objecte de 
cada convocatòria.

13.2. La resolució de nomenament comportarà, si s’escau, el cessament en el 
lloc anterior.

13.3. El termini per a la presa de possessió serà de tres dies hàbils si no implica 
canvi de residència del/de la funcionari/ària, o d’un mes si comporta canvi de residèn-
cia o el reingrés al servei actiu, la qual cosa s’haurà d’acreditar documentalment.

13.4. Aquest termini es computarà a partir de l’endemà del cessament, el qual 
s’haurà d’efectuar dins els tres dies hàbils següents al de la publicació de la resolució 
del concurs al tauler d’anuncis d’aquesta Corporació i al DOGC. Quan la resolució 
esmentada comporti el reingrés al servei actiu, el termini de presa de possessió 
s’haurà de comptar des de la data de publicació de la resolució del concurs.

Calafell, 30 de gener de 2012

MONTSERRAT LÓPEz UREñA

Tinenta d’alcalde de l’Àrea de Serveis Interns

PG-307648 (12.053.028)
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