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BASES REGULADORES QUE HAN DE REGIR CONVOCATÒRIA DE PROMOCIÓ 
INTERNA DE CAP D'ADMINISTRACIÓ I COMPTABILITAT 

 

PRIMER.- NORMES GENERALS 

A les presents proves selectives els serà d’aplicació la següent normativa: 

- Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. 
- Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel que s’aprova el text restituït de la 

Llei de l’Estatut dels Treballadors. 
- Resolució del 17 de juliol de 2013, de la Direcció General de Treball, pel que es registra 

i publica el Convenció col·lectiva del sector de sanejament públic, via de neteja, 
regadius, recollida, tractament i eliminació de residus, neteja i conservació d’alcohol. 

- Supletòriament s’aplicarà la normativa general de la funció pública que regula els 
processos de promoció interna. 

- Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la 
Llei General de drets  de les persones  amb  discapacitat  i  de la  seva  inclusió  social  

- Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes 

 

SEGON.- OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA 

L’objecte de la present normativa és l’establiment de les bases generals que regiran els procés 
selectiu per a una plaça de promoció interna de Cap d’Administració i Comptabilitat de l'empresa 
Serveis Mediambientals de la Selva Nora S.A. 

Aquesta promoció es regeix en base als principis de publicitat, igualtat, mèrit i capacitat. 

 

TERCER.- PLAÇA CONVOCADA I FUNCIONS A DESENVOLUPAR AL LLOC DE TREBALL 

Es convoca una (1) plaça de Cap d’Administració i Comptabilitat vacant inclosa en el Paif 2020 
aprovat pel Consell d'Administració considerat personal d'estructura de l'empresa. 

Les retribucions són les corresponents per a la categoria corresponent segons el conveni i 
d'acord amb el Paif 2020. 

Les funcions a desenvolupar en el lloc de treball seran: 

 Supervisió i control de tots els procediments administratius, comptables, econòmics i 
fiscals. 

 Elaboració de tancaments comptables mensuals i de la resta de reports periòdics de la 
societat, així com del tancament anual. 

 Disseny i implementació de la comptabilitat analítica per a d'anàlisis de les diferents 
branques d'activitat de l'empresa. 

 Planificació financera i elaboració i seguiment del pressupost de Tresoreria. Control de 
saldos, planificació de moviments entre comptes, elaboració d'informes periòdics i 
previsions. 

 Supervisió i elaboració de tots els impostos. 
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 Relació amb auditors i assessors externs. 
 Establiment de controls i supervisió dels processos i procediments administratius en 

general. 
 Implementar indicadors que puguin mesurar la qualitat i la productivitat de la Societat. 
 Coordinació de l'equip d'administratius dels centres de treball. 
 Relació amb altres departaments RRHH, cap logístic, gerència. 
 Supervisió i gestió de les dades a reportar a l'administració pública. 
 Seguiment i control implantació ERP. 
 Seguiment i control econòmic-financer de bestretes, avançaments i pagaments de 

nòmines. 
 Elaboració, seguiment i control del Paif de la societat i de la facturació. 
 Formació continua del personal a càrrec. Si abans de finalitzar la convocatòria i la 

corresponent resolució es produís alguna vacant en alguna de les categories abans 
esmentades, l’empresa podrà augmentar les places convocades. 

 

QUART.- REQUISITS DELS ASPIRANTS 

4.1. Requisits generals 

Per a ser admès a la realització d'aquestes proves selectives, els aspirants hauran de reunir els 
següents requisits: 

a) Tenir nacionalitat espanyola, ser nacional d’altres estats de la Unió Europea, o bé la 
d’altres països fora de la Unió Europea amb autorització administrativa de residència i 
treball (Llei Orgànica 4/2000 d'11 de gener, sobre Drets i Llibertats dels Estrangers a 
Espanya i la seva Integració Social), sense prejudici d’allò establert en lleis especials i en 
els Tractats Internacionals en els que Espanya en formi part. 

b) Tenir complerts 18 anys d’edat i no superar l’edat màxima de jubilació. 
c) No haver estat objecte, en l'últim any natural, de cap expedient disciplinari associat a 

sanció de caràcter greu en el sí de l’empresa Serveis Mediambientals de la Selva, NORA 
SA en qualsevol de les seves modalitats de contractació. 

d) Així mateix, tampoc s’admetrà a cap persona que, havent format part de NORA hagi 
estat acomiadat bé per motius disciplinaris, bé per motius de desistiment o exclusió 
forçosa en aplicació dels criteris vigents. 

e) Tenir capacitat funcional pel desenvolupament de les tasques, no patir malaltia o 
defecte físic o psíquic que impedeixi el normal exercici de les funcions pròpies del lloc 
de treball. 

f) No trobar-se afectades per cap causa d’incapacitat o d’incompatibilitat previstes en la 
legislació vigent sobre la matèria. 

g) Tenir coneixements escrits i parlats tant de la llengua catalana i/o castellana. 
h) Ser personal fix de plantilla, amb l'excepció establerta per a les persones en excedència 

per cures familiars, la resta d’excedències voluntàries tindran que haver complert el 
termini mínim d'excedència. 

i) En les convocatòries podrà ́ establir-se l'exempció o modificació de les proves sobre 
aquelles matèries el coneixement de les quals s'hagi acreditat prou en les d'ingrés a la 
categoria de pertinença. 

j) En el cas d'obtenir-se per promoció interna una plaça en una nova categoria, s'aplicarà 
la normativa vigent sobre excedència voluntària per prestació de serveis en el sector 
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públic a fi de ocupar un únic lloc de treball, havent de triar la categoria en què es 
romandrà ́en actiu i en la qual es passarà a la situació d'excedència voluntària 

k) Tenir com a mínim un any d’antiguitat a l’empresa.  

4.2. Requisits específics  

a. Títol universitari de llicenciat o graduat en administració i direcció d'empreses, inherents a la 
necessitat del propi lloc de treball. 

 

CINQUÈ.- INSTÀNCIES I ADMISSIÓ DELS ASPIRANTS 

5.1. L'aspirant podrà optar a la plaça sempre que reuneixi els requisits establerts a la 
convocatòria. La manca de qualsevol requisit suposa l'exclusió automàtica. 

5.2 Les persones interessades en participar en el procés de selecció, hauran de procedir segons 
estableix a continuació:  

a. La presentació de sol·licitud es farà complimentant el model d'instància sol·licitant prendre 
part en el procés de selecció. Entre d'altres llocs disponibles es podrà trobar a Recursos Humans 
o a la pàgina web www.noraselva.cat.  

Les persones aspirants hauran de manifestar que reuneixen totes i cadascuna de les condicions 
exigides a les presents bases, referides sempre a la data de finalització del termini assenyalat 
per a la presentació d’instàncies.  

b. La instància haurà d’anar acompanyada de :  

- Fotocòpia DNI o en el cas de no tenir nacionalitat espanyola, del document oficial 
acreditatiu de la personalitat. 

- Un llistat indexat amb els mèrits al·legats amb la documentació annexa que l’acrediti. 
S’exceptuarà aquella que ja es trobi en poder de l’empresa i la persona ho alegi a la 
corresponent sol·licitud. 

No es comptarà cap mèrit que no estigui degudament acreditat.  

Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, no s'acceptarà cap document a efectes 
del còmput de mèrits.  

5.3. Per la sola presentació de la instància, les persones aspirants queden assabentades i donen 
el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per a 
la gestió del procés selectiu i per a la resta de la tramitació de l’expedient, d’acord amb la 
normativa vigent sobre protecció de dades de caràcter personal.  

El tractament de les dades ho serà en compliment d’allò disposat al 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 i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) i a 
la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets 
digitals. 

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en Serveis Mediambientals de la Selva 
Nora SA està tractant, o no, dades personals que els concerneixin. 
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Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar 
la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre 
altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits. Igualment té dret 
a la portabilitat de les seves dades. 

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de 
les seves dades, i en aquest cas únicament els conservaran per a l'exercici o la defensa de 
reclamacions. 

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els 
interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, NORA deixarà de 
tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles 
reclamacions. 

Podrà obtenir més informació i com exercitar materialment els seus drets a l’adreça web: 

http://www.noraselva.cat/images/phocadownload/POLITICA_PRIVACITAT.pdf 

5.4 El termini de presentació d'instàncies finalitzarà transcorreguts 20 dies naturals comptats a 
partir de l'endemà de la publicació de l'anunci al taulell d’informació pública de NORA. 

5.5 Les sol·licituds i la documentació necessària per prendre part en el procés selectiu es 
presentaran a l'adreça nora@noraselva.cat 

 

SISÈ.- LLISTAT D’ADMESSOS I EXCLOSOS 

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, es farà pública la llista provisional de persones 
admeses i excloses. La publicació es farà al taulell informatiu a disposició dels treballadors/es i 
les organitzacions sindicals, així com en qualsevol altre que l’empresa pugui considerar als 
efectes de publicitat. 

Aquesta publicació es considerarà notificació a tots els efectes i generarà els efectes 
administratius oportuns. 

 

SETÈ.- ÒRGAN DE SELECCIÓ 

Els membres del Tribunal qualificador hauran d'abstenir-se d'intervenir, notificant-ho a la 
Gerència, quan concorrin en ells circumstàncies previstes en l'art. 23 de la Llei 40/2015, d'1 
d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. 

El tribunal qualificador estarà constituït per dos tècnics de l'empresa Serveis Mediambientals de 
la Selva, Nora SA que seran designats per la Gerència de l’empresa. 

Aquests membres que formen el tribunal qualificador actuaran amb plena independència, 
professionalitat i autonomia, essent responsables de l'objectivitat del procediment, de l'estricte 
compliment de les bases de la convocatòria i dels terminis establerts per a la realització i 
qualificació de les proves i publicació dels seus resultats. La composició nominal del tribunal 
qualificador es determina conjuntament a la llista definitiva d'admissió i exclusió al procés 
selectiu. 
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El tribunal no es pot constituir ni actuar sense l'assistència de més de la meitat dels seus 
membres, titulars o suplents, quedant facultat per resoldre qualsevol incident, dubte o 
discrepància que pugui produir-se durant el procés selectiu i interpretar les bases, i podrà alterar 
l'ordre de les proves si convé al procés selectiu.  

Les seves decisions s'adoptaran per majoria simple.  

Podrà requerir l'assessorament d'especialistes a totes o algunes de les proves, que actuaran amb 
veu i sense vot.  

El Comitè d'empresa podrà designar un observador sindical el qual podrà ser present durant tot 
el procés selectiu a títol d’observador. Amb veu però sense vot. 

De totes les actuacions del Tribunal s’aixecaran les corresponents actes que constaran a 
l’expedient de la convocatòria. 

 

VUITÈ.- SISTEMA SELECTIU 

El procediment de selecció per a les places convocades serà el de concurs de mèrits donat que 
es cerca qualificar l’experiència, formació i la capacitat dels aspirants a través d’aquells que 
obtinguin la major puntuació. 

 

NOVÈ.- BAREM DE MÈRITS 

Els aspirants podran obtenir un màxim de 100 punts pels mèrits acreditats amb els conceptes 
següents: 

1.1. Valoració del treball desenvolupat (màxim 40 punts) 

a. Per haver desenvolupat llocs de treball de nivell superior al convocat 0,50 punts per cada mes 
complet, sense computar fracció inferior, fins a un màxim de 10 punts. 

b. Per haver desenvolupat llocs de treball de igual  nivell al convocat 0,50 punts per cada mes 
complet, sense computar fracció inferior, fins a un màxim de 10 punts. 

c. Per haver desenvolupat llocs de treball de nivell inferior al convocat 0,50 punts per cada mes 
complet, sense computar fracció inferior, fins a un màxim de 10 punts. 

d. Per haver desenvolupat llocs de treball de dos nivells inferiors al convocat 0,50 punts per cada 
mes complet, sense computar fracció inferior, fins a un màxim de 10 punts. 

1.2. Cursos de formació (màxim 20 punts) 

Es valoraran cursos que tinguin relació directe amb un total de 1 punt per cada curs acreditat 
mitjançant el corresponent diploma d'aprofitament: 

a. Gestió comptable. 
b. Gestió econòmica i fiscal. 
c. Gestió de Recursos humans. 
d. Qualitat en el treball. 
e. Ofimàtica de word, excel, powerpoint, accés i qualsevol altre aplicació d’anàloga 

efectivitat. 
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f. Seguretat i salut laboral. 
g. Cursos d’internet : navegació, programes de correu electrònic i qualsevol altre aplicació 

pràctica al lloc de treball d’anàloga efectivitat. 
h. Idiomes estrangers que acrediti el corresponent nivell assolit que es  de : A1, A2, B1, B2, 

C1, C2.  Cada diploma es valorarà amb 1 punt. 

1.3. Antiguitat (màxim 20 punts) 

Es valorarà a raó de 1 punt per cada any de servei a l’empresa NORA amb un màxim de 20 punts. 

1.4. Permisos de conduir (màxim 2 punts) 

a. Categoria B : 2 punts 

1.5. Formació reglada (màxim 15 punts) 

a. EGB o Educació secundària obligatòria, 1 punt 

b. - Batxillerat, BUP, Títol de formació professional de segon grau, cicle formatiu de grau superior 
o altre d'equivalent, de l'àmbit administratiu: puntuació de 3 punts. 

c. Titulació universitària: puntuació de 5 punts. 

La titulació s'acreditarà mitjançant l’aportació de la corresponent fotocòpia de la titulació o 
fotocòpia del rebut que acrediti el pagament dels drets d'expedició del títol. 

No computarà com a mèrit la formació reglada que s’exigeix com a requisit d’accés. 

 

DESÉ.- PUBLICITAT DE MÈRITS I DEL RESULTAT DE LA CONVOCATÒRIA. 

Les bases i una vegada estiguin aprovades les convocatòries, es publicaran íntegrament al taulell 
d’anuncis dels centres de treball de l'empresa Serveis Mediambientals de la Selva, NORA SA i a 
la pàgina web www.noraselva.cat.  

Publicat els llistats de persones admeses i excloses les persones interessades disposaran de 3 
dies naturals per a presentar al·legacions. El silenci administratiu serà considerat negatiu. 

Publicats els llistats de mèrits les persones interessades disposaran de 5 dies naturals per a 
presentar al·legacions. El silenci administratiu serà considerat negatiu. 

Publicats els resultats finals les persones interessades disposaran de 5 dies naturals per a 
presentar al·legacions. El silenci administratiu serà considerat negatiu. 

 

ONZÈ.- RESOLUCIÓ. PERÍODE DE PRÀCTIQUES 

Acabat el procés selectiu, el tribunal qualificador proposarà el/s nomenament/s de l'aspirant i/o 
dels aspirants per al corresponent lloc de treball. 

A tal efecte, l'acta final del procés selectiu s'elevarà a la gerència de Serveis Mediambientals de 
la Selva, NORA SA determinant el/els aspirants que es proposen nomenar.  

El/la proposat/da per al nomenament haurà d'estar en disposició d'incorporar-se a les seves 
funcions el dia que se'l/se la convoqui per fer-ho, llevat de causes de força major.  
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El nomenament inclourà una clàusula establint un període de pràctiques que serà de dos mesos 
tal i com estableix l’art. 28 del Conveni col·lectiu del sector de sanejament públic, neteja viària, 
regs, recollida, tractament i eliminació de residus, neteja i conservació de clavegueram.   

Durant aquest període, el personal ascendit o promocionat, percebrà el salari corresponent a 
tal promoció o ascens.  

Dins del període de pràctiques es podrà produir el cessament per causes motivades 
d'inadequació a les exigències professionals del lloc de treball al que s'adscriu el nomenament.  

Al final del contracte es farà un informe que realitzarà el Gerent avaluant la idoneïtat de 
l'aspirant al lloc de treball. L'avaluació i puntuació serà d'APTE o NO APTE. 

L’aspirant que no hagi superat les pràctiques podrà presentar al·legacions adreçades al Tribunal 
qualificador en un termini màxim de 3 dies. En cas de silenci administratiu aquest serà negatiu. 

En cas de no superar satisfactòriament el període de prova, el personal tornarà a exercir els 
treballs propis de la seva anterior ocupació i nivell anterior, percebent el salari assignat a 
aquesta. 

 

DOTZÈ.- MESURA PER A GARANTIR LA IGUALTAT EFECTIVA DE DONES I HOMES 

En primer lloc l’ET estableix a l’article 24 relatiu a la promoció professional que l'empresa 
s'ajustaran a criteris i sistemes que tinguin com a objectiu garantir l'absència de discriminació, 
tant directa com indirecta, entre dones i homes, podent establir-se mesures d'acció positiva 
dirigides a eliminar o compensar situacions de discriminació. 

En segon lloc la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.  
I del Reial decret llei 6/2019, d'1 de març, de mesures urgents per a garantia de la igualtat de 
tracte i d'oportunitats entre dones i homes en l'ocupació i l'ocupació en allò establert a l’article 
11 per establir accions positives aquestes bases adopten mesures específiques en favor de les 
dones per a corregir situacions paleses de desigualtat de fet respecte dels homes.  

Tals mesures, que son aplicables en tant subsisteixin aquestes situacions, i es consideren 
raonables i proporcionades en relació amb l'objectiu perseguit en cada cas. 

Es per això que si es constata que en el lloc de treball que s’ocupa existeix una clara 
descompensació entre places ocupades per homes i dones, amb l’objectiu de fomentar 
l’equilibri i igualtat efectiva entre aquests, s’estableix que les dones que es presentin al concurs 
de mèrits obtindran un total de 20 punts a ser acumulats a la resta de mèrits obtinguts en el 
concurs. 

Dita puntuació d’equilibri de gènere en cap cas podrà permetre superar el llindar dels 100 punts 
màxims de la fase de mèrits. 

En cas d’empat entre dos aspirants l’existència del desequilibri d’igualtat al lloc a ocupar ha de 
garantir l’accés preferent de la dona. 
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TRETZÈ.- MESURES DE PROVISIÓ DE LLOCS DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT 

A tenor del Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de 
la Llei General de drets  de les persones  amb  discapacitat  i  de la  seva  inclusió  social s’estableix 
que “Les  empreses  públiques  i  privades  que  emprin  a un  número  de 50  o  més  treballadors  
vindran  obligades  al fet que d'entre ells, almenys, el  2 per 100  siguin  treballadors amb 
discapacitat” i estableix que la reserva en promoció interna tindrà que incloure una reserva no 
inferior al 5% de les vacants per a ser cobertes entre persones amb discapacitat el grau del qual 
sigui igual o superior al 33%. 

Al convocar-se una única plaça materialment resulta inaplicable dit criteri i a l'efecte no es podrà 
incloure dita reserva. 

 

CATORZÈ.- INCIDÈNCIES 

El Tribunal Qualificador queda facultat per resoldre els dubtes, qüestions o conflictes que es 
presentin i prendre els acords necessaris per al bon ordre del procés de selecció, en tot el que 
no estigui previst en aquestes bases o en la legislació vigent aplicable. 

En el supòsit que existeixen més aspirants que vacants en cas d’empat per punts obtingut a la 
fase de mèrits , el Tribunal per a decidir el desempat, escollirà a l’aspirant que hagi obtingut més 
puntuació a l’apartat d’antiguitat de la fase de mèrits.  

S’exceptua de l’anterior supòsit que l’empat sigui entre dones i homes  i s’estableix com acció 
positiva que el criteri de gènere servirà per a decidir el desempat. Si l’adopció d’aquest criteri 
suposés un nou empat entre dues o més dones segons la plaça convocada, s’aplicarà 
posteriorment el criteri d’antiguitat per a resoldre l’empat. 

 

QUINZÈ.- RÈGIM DE RECURSOS 

Davant els actes ferms del Tribunal Qualificador no cap recurs davant de l’empresa disposant la 
persona interessada podrà presentar la corresponent demanda judicial en el termini general de 
20 dies establert a la Llei 36/2011, de 10 d'octubre, reguladora de la jurisdicció social. 

 

Víctor Torneró Romera 
Gerent 
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