
 

 
 
 

  

 

 

 

 

ANUNCI 

 

Bases i convocatòria del procés de selecció per a la contractació temporal d’un 

peó saliner de brigada i formació d’una borsa de treball. 

 

 

Per Decret d'Alcaldia núm. 18/2022, de data 13 d’abril de 2021, s’han aprovat les bases 

i la convocatòria per cobrir una plaça de peó saliner per a la brigada municipal d’aquesta 

corporació, en règim laboral temporal, mitjançant sistema de concurs. 

 

El termini de presentació de sol·licituds serà de deu dies naturals a comptar des de 

l'endemà a la publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida. 

 

Una vegada publicada la convocatòria, la resta dels anuncis es faran públics a la seu de 

la corporació local, sense perjudici del que estableix l'article 78 del Reglament del 

Personal al Servei de les Entitats Locals aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de juliol. 

Així mateix quedaran a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest 

Ajuntament, adreça: https://baixpallars.ddl.net. 

 

Contra les presents bases, que posen fi a la via administrativa, es pot interposar 

alternativament o recurs de reposició potestatiu, en el termini d'un mes a comptar des 

de l'endemà a la publicació del present anunci, davant l'Alcaldia d'aquest Ajuntament de 

Baix Pallars, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, 

del Procediment Administratiu Comú de les Administracions públiques, o recurs 

contenciós-administratiu, davant el Jutjat del Contenciós-Administratiu de Lleida, en el 

termini de dos mesos a comptar des de l'endemà a la publicació del present anunci, de 

conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció 

Contenciós-Administrativa. Si s'optés per interposar el recurs de reposició potestatiu, no 

podrà interposar recurs contenciós-administratiu fins que aquell sigui resolt 

expressament o s'hagi produït la seva desestimació per silenci. Tot això sense perjudici 

que pugui exercitar qualsevol altre recurs que estimi pertinent. 

 

Gerri de la Sal, a data de la signatura digital. 

En dono fe, 

L’Alcaldessa – Presidenta,    El secretari interventor, 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

  

 

 

 

 

 

BASES I CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER A LA 

CONTRACTACIÓ TEMPORAL D'UN PEÓ DE BRIGADA I FORMACIÓ D’UNA 

BORSA DE TREBALL. 

 

 

PRIMERA. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA. 

 

El procediment de selecció es regirà per convocatòria pública i atenent els 

principis de mèrit, igualtat i capacitat, i s'ajustarà a allò disposat a les presents 

bases reguladores en compliment del principi de publicitat. 

 

És objecte de les presents bases la contractació d’un peó saliner en règim de 

personal laboral temporal, mitjançant el sistema de concurs. 

 

Nom de la plaça:   Peó - saliner 

Tipus de contracte:  Contracte laboral temporal. 

Nombre de places:  1 

Sistema de selecció:  Concurs 

Grup de classificació:  C2 

Nivell:    14 

 

La plaça referida està adscrita a la brigada municipal i les tasques que té 

encomanades són les següents:  

 

 Realitzar els treballs de suport al personal de la brigada municipal d’obres. 

 Realitzar els treballs vinculats al manteniment d’instal·lacions municipals. 

 Realitzar els treballs forestals. 

 Realitzar els treballs de supervisió dels dipòsits d’aigua i captacions. 

 Realitzar els treballs de manteniment dels salins. 

 Altres funcions d’anàlogues característiques que li siguin assignades. 

 

 

SEGONA. MODALITAT DEL CONTRACTE. 

 

La modalitat del contracte és la de contracte de durada determinada, regulat a 

l’article 15 de l’Estatut dels Treballadors en matèria de contractes de durada 



 

 
 
 

  

 

 

 

 

determinada. El caràcter del contracte és temporal i en règim de dedicació a 

temps parcial de 22 hores i mitja setmanals -sense prejudici que per necessitats 

del servei es pugui ampliar o realitzar hores extraordinàries -, amb les següents 

característiques: 

 La jornada de treball serà de 3 dies a la setmana i 7 hores i mitja al dia, sense 

prejudici que es pugui reduir ampliar a quatre dies per mutu acord de les parts. 

 L'horari de treball serà pel matí a concretar dins de l’horari de l’Ajuntament. 

 El contracte tindrà una durada de sis mesos. 

 La retribució serà d’acord amb el que preveu el Conveni Municipal i l’Annex 

de retribucions del Pressupost Municipal.  

 

 

TERCERA.- CONDICIONS D’ADMISSIÓ D’ASPIRANTS. 

 

Per formar part en les proves de selecció, serà necessari reunir els requisits 

establerts en l'article 56 del Text Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat 

Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre: 

 

 Tenir la nacionalitat espanyola sense perjudici del que es disposa en l'article 

57 del Text Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, aprovat per 

Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre. 

 Tenir compliments setze anys i no excedir, si escau, de l'edat màxima de 

jubilació forçosa. Només per llei podrà establir-se una altra edat màxima, 

diferent de l'edat de jubilació forçosa, per a l'accés a l'ocupació pública. 

 Posseir la capacitat funcional per a l'acompliment de les tasques. 

 No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de 

qualsevol de les Administracions Públiques o dels òrgans constitucionals o 

estatutaris de les Comunitats Autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta 

o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a 

l'accés al cos o escala de funcionari, o per exercir funcions similars a les quals 

exercien en el cas del personal laboral, en el qual hagués estat separat o 

inhabilitat. En el cas de ser nacional d'un altre Estat, no trobar-se inhabilitat o 

en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent 

que impedeixi, en el seu Estat, en els mateixos termes l'accés a l'empleat 



 

 
 
 

  

 

 

 

 

públic. 

 No tenir cap malaltia o defecte físic, que impedeixi el desenvolupament de les 

funcions corresponents. 

 No trobar-se en cap de les causes d’incapacitat o incompatibilitat previstes en 

la legislació vigent sobre la matèria. 

 

A banda dels requisits generals detallats anteriorment, els aspirants hauran de 

reunir els requisits específics següents: 

 Estar en possessió del Graduat escolar o equivalent. 

 Estar en possessió del Carnet de conduir.  

 Estar en possessió de nivell bàsic de llengua catalana (certificat A2). 

 

 

QUARTA.- FORMA I TERMINI DE PRESENTACIÓ D’INSTÀNCIES. 

 

Les sol·licituds, requerint prendre part en les corresponents proves d'accés en 

les quals els aspirants faran constar que reuneixen les condicions exigides a les 

presents bases generals per a la plaça que s'opti, es dirigiran a la Sra. 

Alcaldessa-Presidenta de l'Ajuntament de Baix Pallars, i es presentaran 

telemàticament, a través de la instància genèrica de la seu electrònica 

baixpallars.ddl.net, o bé mitjançant el procediment que regula l'article 16.4 de la 

Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 

Administracions Públiques, en el termini de deu dies naturals a comptar des de 

l'endemà de la publicació de la convocatòria. 

 

Les bases íntegres es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida i 

en l’E-tauler. Així mateix quedarà a la disposició dels interessats a la seu 

electrònica d'aquest Ajuntament https:// baixpallars.ddl.net.  

 

La sol·licitud es presentarà segons el model que consta en l’annex I i haurà 

d'anar acompanyada per: 

 Fotocòpia del NIF o, si escau, passaport. 

 Fotocopia del carnet de conduir. 

 Fotocòpia del graduat escolar o equivalent. 



 

 
 
 

  

 

 

 

 

 Currículum vital de l'aspirant, per valorar en la fase de concurs. 

 Documentació acreditativa dels mèrits que s'al·leguin a l'efecte de valoració 

en la fase de concurs. 

 

 

CINQUENA.- ADMISSIÓ D’ASPIRANTS. 

 

Expirat el termini de presentació d'instàncies, l'Alcaldia dictarà resolució en el 

termini màxim de cinc dies i declararà aprovada la llista d'admesos i exclosos. 

En la citada resolució s'indicaran els llocs en els quals es trobin exposades al 

públic les llistes completes certificades d'aspirants admesos i exclosos, i es 

concedirà un termini de cinc dies hàbils per a l'esmena.  

 

Les al·legacions presentades hauran de resoldre's en el termini de cinc dies 

següents a la finalització del termini per a la presentació. Transcorregut aquest 

termini sense que s'hagi dictat resolució, les al·legacions s'entenen 

desestimades. 

 

Transcorregut el termini d'esmena per l'Alcaldia, s'aprovarà la llista definitiva 

d'aspirants admesos i exclosos, que es publicarà en el tauler d'anuncis de 

l'Ajuntament. En la mateixa publicació es farà constar el dia en que es reunirà el 

Tribunal qualificador per a valorar les instancies presentades i la prova de català 

si és el cas. 

 

 

SISENA.- TRIBUNAL QUALIFICADOR. 

 

El Tribunal qualificador estarà constituït per: 

 President: un tècnic de l’Ajuntament. 

 Secretari: el de la Corporació o funcionari en qui delegui. 

 Vocals: dos tècnics que poden ser o no de la pròpia Corporació. 

 

L'abstenció i recusació dels membres del Tribunal serà de conformitat amb els 

articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector 

Públic. 

 



 

 
 
 

  

 

 

 

 

Els membres del Tribunal són personalment responsables de l'estricte 

compliment de les bases de la convocatòria i de la subjecció als terminis 

establerts. Els dubtes o reclamacions que puguin originar-se amb la interpretació 

de l'aplicació de les bases de la present convocatòria, així com el que hagi de 

fer-se en els casos no previstos, seran resoltes pel Tribunal, per majoria. 

 

La designació nominal dels membres del tribunal que serà un nombre de tres, 

que ha d’incloure els respectius suplents, correspon a la presidenta de la 

corporació i s’ha de fer en la resolució per la qual s’aprova la llista d’admesos i 

exclosos. 

 

El tribunal pot disposar la incorporació d’assessorament especialitzat per a totes 

o alguna de les proves. Les persones assessores no tenen vot. 

 

La composició del tribunal s’ha d’ajustar al principi d’especialitat i tots dels seus 

membres vocals han de tenir una titulació igual o superior a l’exigida per a l’accés 

a les places de la convocatòria. 

 

El tribunal no pot constituir-se ni actuar sense l’assistència com a mínim de la 

meitat dels seus membres, bé siguin titulars, bé suplents, i sempre és necessària 

la presència de la presidència i de la secretaria. Les decisions s’han d’adoptar 

per majoria de vots dels membres presents i, en cas d’empat, ha de resoldre el 

vot de qui actuï com a president/a. Tots els membres actuen amb veu i vot, tret 

del secretari/a, l’actuació del qual/de la qual és de fedatari/a. No obstant això, 

tindrà veu i vot quan alhora sigui membre del Tribunal qualificador computant-se 

com un únic vot.  

 

 

SETENA.- SISTEMES DE SELECCIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS. 

 

El procediment de selecció és el de concurs. 

 

Aquesta fase consisteix a valorar, d'acord amb el barem inclòs en la 

convocatòria, determinades condicions de formació, mèrits o nivells 

d'experiència, relacionats amb les característiques de la plaça que es cobreix. 

 

a) Formació (fins a 3 punts) 



 

 
 
 

  

 

 

 

 

 

Cursos sobre matèries relacionades amb les funcions pròpies de la plaça a cobrir 

(PRL de la Construcció, curs de Nivell bàsic, ...), amb un màxim de 3 punts, 

segons el barem següent: 

 Cursos de durada inferior a 20 hores: 0.25 punts per curs. 

 Cursos de 20 a 59 hores: 0.50 punts per curs. 

 Cursos a partir de 60 hores: 1 punt per curs. 

 

Per tal d’acreditar la formació caldrà aportar copia dels certificats expedits. 

Només es tindran en compte els cursos que quedin acreditats. 

 

b) Experiència (fins a 4 punts) 

 

En el compliment de funcions pròpies de la plaça objecte de la convocatòria i 

altra experiència professional relacionada amb les funcions pròpies de la plaça 

objecte d’aquesta convocatòria a raó d’1 punt per any treballat, o la part 

proporcional corresponent, fins a un màxim de 4 punts. 

 

Per tal d’acreditar l’experiència professional caldrà aportar contractes de treball, 

nomenaments i informe de “vida laboral” expedit per la Tresoreria de la Seguretat 

Social. 

 

c) Experiència salinera i altres (fins a 3 punt) 

 

 Acreditació d’experiència en salins no marins i/o amb desbrossadora i 

motoserra .. fins a un màxim de 2 punt. 

 Acreditació en qualsevol altra habilitat relacionada en les tasques 

relacionades amb la plaça objecte de la convocatòria, per exemple: treballs en 

pedra seca, neteges forestals, oficis, etc.. fins a un màxim de 1 punt. 

 

Caldrà aportar certificats de cursos realitzats o certificats d’empresa acreditant 

aquest fet. 

 

El tribunal qualificador no podrà tenir en compte altres mèrits que els que es 

presentin i justifiquin. 



 

 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

VUITENA.- CONEIXEMENT DE LA LLENGUA CATALANA. 

 

Els aspirants hauran d'acreditar el coneixement suficient de la llengua catalana, 

nivell bàsic de català (certificat A2) de la Direcció General de Política Lingüística 

o alguna de les titulacions equivalents d’acord amb el Decret 152/2001, de 29 de 

maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de català (modificat pel 

Decret 3/2014, de 7 de gener) i l’Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, per 

la qual es refonen i s’actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als 

certificats de coneixement de català de la Direcció General de Política 

Lingüística. Així mateix, és d’aplicació el Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre 

l’acreditació del coneixement del català i l’aranès en els processos de selecció 

de personal i provisió de llocs de treball de les administracions públiques de 

Catalunya. 

 

En cas que les persones aspirants no puguin acreditar documentalment la 

possessió del nivell de català exigit, s’haurà de realitzar una prova o exercici de 

coneixements de  

 

llengua catalana del mateix nivell al requerit a la convocatòria, que han de 

superar aquests aspirants. 

 

El resultat de l’exercici serà d’apte o de no apte, i caldrà obtenir la qualificació 

d’apte/a per a participar en el procés selectiu i formar part de la borsa de treball. 

 

 

NOVENA.- QUALIFICACIÓ 

 

La puntuació màxima serà de 10 punts i serà el resultat de la suma del tots els 

punts obtinguts en la fase de concurs. 

 

 

DESENA.- RELACIÓ D’APROVATS, PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS I 

FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE. 

 

Una vegada acabada la qualificació dels aspirants, el Tribunal farà pública la 



 

 
 
 

  

 

 

 

 

relació per ordre de puntuació en el Tauler d'anuncis de l'Ajuntament. Aquesta 

relació s'elevarà a la Presidenta de la Corporació, perquè procedeixi a la 

formalització del corresponent contracte. 

 

L’aspirant proposat aportarà davant l'Administració, dins del termini de cinc dies 

naturals des que es publiquen en el Tauler d'anuncis de l'Ajuntament, els 

documents acreditatius de les condicions de capacitat i requisits exigits en la 

convocatòria següents: 

 Declaració jurada de no estar inhabilitat per a l’exercici de les funcions 

públiques ni estar separat mitjançant expedient disciplinari del servei de 

qualsevol administració pública. 

 Certificat mèdic oficial acreditatiu de no patir cap malaltia ni defecte físic o 

psíquic que impossibiliti el desenvolupament de les tasques pròpies de la 

plaça a cobrir. 

 Declaració de no estar inclòs en cap dels supòsits d’incompatibilitat previstos 

a la legislació vigent o declaració que se sol·licitarà l’autorització de 

compatibilitat. 

 

L’aspirant proposat que no presenti la documentació anteriorment descrita, llevat 

de casos de força major que seran degudament comprovats per l’autoritat 

convocant i, o bé, que no compleixi les condicions i requisits exigits no podrà ser 

proposat per contractar-lo i, quedaran anul·lades les seves actuacions, sens 

perjudici de la responsabilitat en què hagin pogut incórrer en cas de falsedat. 

 

En aquest cas, d’acord amb l’acta del Tribunal qualificador, es pot procedir a 

contractar l’aspirant següent segons ordre de puntuació, concedint-li, previ 

requeriment que li serà notificat individualment, un termini de 5 dies hàbils per 

presentar la documentació. 

 

 

ONZENA.- BORSA DE TREBALL 

 

Totes les persones que hagin acreditat correctament els requisits i superin 

aquest procés de selecció, seran incloses en una borsa de treball per a les 

futures contractacions que siguin necessàries o per cobrir vacants temporalment 

degudes a baixes per malaltia, etc., ordenades segons la puntuació obtinguda. 



 

 
 
 

  

 

 

 

 

 

L’integrant de la borsa que obtingui un contracte de treball serà donat de baixa 

de la borsa, i una vegada finalitzat el seu contracte de treball amb l’Ajuntament 

tornarà a ser donat d’alta a la borsa d’ocupació en el lloc que li correspongui en 

relació amb els punts obtinguts. 

 

La renúncia a un lloc de treball ofert suposarà el pas de l’aspirant a l’últim lloc de 

la borsa d’ocupació, excepte que concorri una de les següents circumstàncies: 

 Part, baixa per maternitat o situacions assimilades. 

 Malaltia greu que impedeixi l’assistència al treball, sempre que s’acrediti 

degudament. 

 Exercici de càrrec públic representatiu que impossibiliti l’assistència al treball. 

 

Aquesta borsa d’ocupació tindrà una vigència màxima de dos anys a partir de la 

data de finalització del procés de selecció. Exhaurida la seva vigència les 

persones incloses a la borsa perdran totes els drets derivats de la superació 

d’aquest procés de selecció. 

 

 

DOTZENA.- INCIDÈNCIES. 

 

El tribunal queda facultat per resoldre els dubtes que es presentin i prendre els 

acords que calguin per garantir el funcionament correcte del procés selectiu. 

 

 

TRETZENA.- INCOMPATIBILITATS. 

 

A la persona seleccionada per cobrir la plaça objecte d’aquest concurs, se’ls ha 

d’aplicar la normativa vigent esmentada en matèria d’incompatibilitats i la 

normativa a que fan referència els articles 321 i els següents del Decret 

214/1990, de 30 de juliol. 

 

 

CATORZENA.- RECURSOS 

 

Les presents bases i convocatòria podran ser impugnades de conformitat amb 



 

 
 
 

  

 

 

 

 

l'establert en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú 

de les Administracions Públiques. 

 

Contra la convocatòria i les seves bases, que esgoten la via administrativa, es 

podrà interposar pels interessats recurs de reposició en el termini d'un mes 

davant l'Alcaldia, previ al contenciós-administratiu en el termini de dos mesos 

davant el Jutjat del Contenciós-Administratiu de Lleida, a partir de l'endemà al de 

publicació del seu anunci en el Butlletí Oficial de la Província (article 46 de la Llei 

29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa). 

 

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit de l’Alcaldia, si aquests 

actes decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen 

la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o 

perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats/ades podran 

interposar, potestativament, recurs de reposició en el termini d’un mes a comptar 

a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, davant de l’òrgan 

competent, o bé recurs contenciós administratiu d’acord amb l’article 46 de la Llei 

29/1988, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa 

en el termini de dos mesos, a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació 

o notificació, davant el Jutjat contenciós administratiu de Lleida. 

 

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del tribunal, si aquest últims 

decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la 

impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici 

irreparable a drets i interessos legítims, els interessats/ades podran interposar, 

en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o 

notificació, recurs d’alçada davant de l’òrgan competent. Igualment, les persones 

interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient 

per a la seva defensa. 

 

Per la simple concurrència als processos selectius s’entén que l’aspirant accepta 

íntegrament aquestes bases, tret que, prèviament, hagi exercit el seu dret a 

impugnar-les. 

 

 

QUINZENA.- LEGISLACIÓ APLICABLE. 

 



 

 
 
 

  

 

 

 

 

En allò que no estigui previst en les bases, es procedirà segons el que determini: 

 Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local. 

 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. 

 Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures per a la reforma de la funció pública. 

 Els articles 282 i següents del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 

s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 

 Decret Legislatiu1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text 

únic de la Llei de la funció pública de l’Administració de la Generalitat de 

Catalunya. 

 Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal 

al servei de les entitats locals. 

 Decret 161/2002, de 11 de juny, sobre l’acreditació del coneixement del català 

i de l’aranès en els processos de selecció de personal i provisió de llocs de 

treball de les administracions públiques de Catalunya. 

 Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós 

de les disposicions legals vigents en matèria de règim local. 

 Reial Decret 364/1995, de 10 de març, pel qual s’aprova el Reglament general 

d’ingrés del personal al servei de l’Administració General de l’Estat i de la 

provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris/àries de 

l’Administració de l’Estat. 

 Reial Decret 896/1991, de 7 de juny sobre normes bàsiques i programes 

mínims a que hauran d’ajustar-se el procediment de selecció. 

 Reial decret 462/2002, de 24 de maig, d’indemnitzacions per raó del servei, 

de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu comú de les 

Administracions Públiques. 

 Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 

administracions públiques de Catalunya. 

 

Gerri de la Sal, a data de la signatura digital. 

 

L’Alcaldessa – presidenta. 

 



 

 
 
 

  

 

 

 

 

ANNEX I: (MODEL D'INSTÀNCIA) 

 

DADES DEL SOL·LICITANT 

Nom i Cognoms NIF 

  

Adreça 

 

Codi Postal Municipi Comarca 

   

Telèfon Mòbil Fax Correu electrònic 

    

Denominació del Lloc 

 

 

DADES DE LA NOTIFICACIÓ 

PERSONA A NOTIFICAR MITJÀ DE NOTIFICACIÓ 

Sol·licitant 

 

Notificació electrònica: correu electrònic 

_________________________________ 

 

OBJECTE DE LA SOL·LICITUD 

 

PRIMER. Que assabentat de la convocatòria anunciada en el Butlletí Oficial de 

la Província de Lleida, en relació amb la convocatòria de la següent plaça PEÓ 

- SALINER, en règim laboral temporal conforme a les bases que es publiquen en 

el Butlletí Oficial de la Província número ________, de data ___________. 

 

SEGON. Que creu reunir totes i cadascuna de les condicions exigides a les 

bases referides a la data d'expiració del termini de presentació de la instància. 

 

TERCER. Que declara conèixer les bases generals de la convocatòria relatives 

a les proves de selecció de personal laboral de la plantilla municipal. 

 

Per tot l’exposat, SOL·LICITO que, sigui admesa en temps i forma la present 

instància per a participar en les proves de selecció de personal referenciada i 

declaro sota la meva responsabilitat ser certes les dades que es consignen. 

 



 

 
 
 

  

 

 

 

 

 

DOCUMENTACIÓ APORTADA 

 

1. Fotocòpia del NIF o, si escau, passaport. 

2. Fotocòpia del carnet de conduir. 

3. Currículum vital de l'aspirant. 

4. Certificat de català. 

5. Documentació acreditativa dels mèrits que s'al·leguin a l'efecte de valoració 

en la fase de concurs. 

6.  ____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
 

 

DATA I SIGNATURA 

 

Declaro sota la meva responsabilitat que les dades facilitades són certes.  

Que estic obligat/ada a comunicar qualsevol variació que pogués produir-se d’ara 

endavant i a facilitar tota la informació que em sigui requerida, d’acord amb la 

normativa vigent. 

 

 ___________________________, __________ de ____________ de 2022. 

 

El sol·licitant, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signatura: _________________ 

 

 

IL·LUSTRÍSIMA SRA. ALCALDESSA-PRESIDENTA  

DE L'AJUNTAMENT DE BAIX PALLARS. 
 



 

 
 
 

  

 

 

 

 

AVÍS LEGAL 

D’acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 

27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades 

personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, l’informem que l’Ajuntament de Baix Pallars 

tractarà les dades facilitades en aquest formulari per contactar-lo i gestionar-li correctament el servei 

que sol·licita. Se l’informa, també, que no es cediran les seves dades a tercers, excepte per 

obligació legal o per donar compliment al servei sol·licitat. Pot exercir els drets d’accés, rectificació, 

cancel·lació, oposició, supressió, limitació, i portabilitat, dirigint-se a les instal·lacions de 

l’Ajuntament de Baix Pallars, carrer Sant Sebastià, 1, 25591 Gerri de la Sal (Pallars Sobirà); o bé 

per qualsevol dels mitjans previstos a l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre. 

 
 

Informació addicional sobre Protecció de Dades: 
 

 
1. Responsable del tractament. 

Identitat: AJUNTAMENT DE BAIX PALLARS – CIF P2512600D 
Adreça: Carrer Sant Sebastià, núm.1 – 25591 Gerri de la Sal 
Telèfon: 973 66 20 40 / Correu electrònic: ajuntament@baixpallars.ddl.net  

2. Delegat de Protecció de Dades. 

El Delegat de Protecció de Dades és la persona que s’encarrega de protegir el dret fonamental a 
la protecció de dades personals a l’AJUNTAMENT DE BAIX PALLARS i s’encarrega del 
compliment de la normativa de protecció de dades. S’hi pot contactar enviant un correu electrònic 
a ajuntament@baixpallars.ddl.net. 

3. Finalitat del tractament de les dades. 

Les dades personals que es puguin recollir en aquest formulari per part de l’AJUNTAMENT DE 
BAIX PALLARS seran utilitzades per contactar amb l’interessat i gestionar correctament el servei 
que es sol·licita. En cap cas s’utilitzaran per cap altra finalitat que no s’hagi especificat en aquest 
apartat, especialment per a l’enviament de publicitat; ni tampoc seran cedides a tercers. 

Les dades personals que s’hagin proporcionat es conservaran per un període de 10 anys, o bé 
fins que expressament es sol·liciti la seva supressió per part de l’interessat.  

4. Legitimació del tractament de dades. 

La legitimació per a la finalitat principal es troba recollida en una de les bases jurídiques establertes 
al RGPD, concretament a l’article 6.1.a), doncs l’AJUNTAMENT DE BAIX PALLARS sol·licita 
expressament el consentiment dels interessats per a què les seves dades puguin ser tractades 
amb la finalitat prevista en el punt anterior.  

5. Destinataris de les dades.  

No es preveu que es cedeixin les dades recollides mitjançant el present document puguin ser 
cedides a tercers. Sí que es cediran, però, quan es tracti del compliment d’una obligació legal.  

6. Exercici dels drets propis. 

Es podran exercir, de manera gratuïta, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, 
supressió, limitació, i portabilitat, dirigint-se a les instal·lacions de l’Ajuntament de Baix Pallars, 
carrer Sant Sebastià, 1, 25591 Gerri de la Sal (Pallars Sobirà); o bé per qualsevol dels mitjans 
previstos a l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre. 
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