
ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT DE PRATS DE LLUÇANÈS

ANUNCI sobre aprovació d'unes bases per a la constitució d'una borsa de treball.

Per Resolució d’Alcaldia de data 11 de novembre de 2014, s’aproven les bases i la convocatòria per a la
constitució d’una borsa de treball per cobrir les possibles vacants en el lloc de Tècnic d’Educació Infantil de
l’Escola Bressol La Pitota.

S’adjunten les bases reguladores que regiran la convocatòria:

 

 

BASES PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL D’ASPIRANTS PER A CONTRACTACIONS LABORALS
TEMPORALS DE TÈCNIC/A EN EDUCACIÓ INFANTIL

 

1. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA

És objecte d’aquestes bases la definició dels mèrits, proves i resta de requisits que hauran de regir per la
creació d’una borsa de treball per cobrir necessitats concretes prioritàries de caràcter temporal i/o vacants
sobrevingudes amb caràcter temporal de les categories que a continuació s’indiquen:

 

A)
Denominació

B)
Grup

C) Titulació

1. Tècnic/a
Educació Infantil

C1 Estar en possessió de Formació Professional de segon grau de Jardí d’Infància, cicle formatiu
de grau superior en educació infantil o titulació equivalent

 

 

Les retribucions a percebre seran les que corresponguin en el moment de cobrir la necessitat la plaça i
categoria professional i les retribucions vigents en l’Ajuntament de Prats de Lluçanès.

Amb caràcter general s’estableixen el període de prova de 15 dies.

La no superació del període de prova suposarà l’extinció del contracte temporal, així com la pèrdua del dret a
ser cridat en el cas de noves contractacions temporals, mentre duri la vigència de la borsa de treball
corresponent.

 

2. FUNCIONS BÀSIQUES

Les funcions a desenvolupar, entre d’altres, són les que a continuació es detallen:

1. Tenir cura dels infants i de les seves necessitats bàsiques: afectives, intel·lectuals, socials, d’alimentació i
d’higiene.

2. Atendre als infants per al seu desenvolupament de la personalitat individual i social, tant en el camp físic
com psíquic. Facilitar el desenvolupament de l’autoestima de l’infant i d’una conducta progressivament
autònoma

3. Mantenir una bona relació amb els pares a través de contactes diaris, entrevistes i reunions.
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4. Dur a terme i aplicar la pràctica educativa a les programacions i unitats didàctiques al llarg del curs.
Organitzar l’ambient d’aprenentatge i intervenir entre l’infant i el seu entorn.

5. Realitzar la programació del curs (activitats, etc). Preparar les entrevistes amb els pares.

6. Fer informes del desenvolupament de la classe i l’avaluació de cada infant. Fer la memòries i l’avaluació final
de curs.

7. Reunir-se periòdicament amb la resta de l’equip i el/la director/a de l’Escola Bressol. Coordinar-se amb
l’auxiliar d’educadora i treballar conjuntament en relació a la classe.

8. Elaborar materials de suport a les activitats. Comprar material didàctic, si escau. Organitzar i tenir cura de
l’espai classe i revisar el material del curs.

9. I d’altres que, amb caràcter general, li siguin atribuïdes segons la seva categoria.

 

3. CONDICIONS DELS ASPIRANTS

Per prendre part en les proves selectives serà necessari reunir les condicions següents:

a) Tenir la nacionalitat espanyola o la d’algun país membre de la Unió Europea o la dels Estats als quals, en
virtut de Tractats Internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la
lliure circulació de treballadors. També podran participar el cònjuge, així com els descendents d’ambdós i els
descendents del cònjuge dels espanyols i dels nacionals d’altres Estats membres de la Unió Europa, sempre
que no estiguin separats de dret, siguin menors de vint-i-un anys o majors d’aquesta edat que visquin al seu
càrrec.

b) Haver complert els 16 anys i no excedir de l’edat de la jubilació.

c) Estar en possessió de la titulació acadèmica que s’indica en la base primera o en condicions d’obtenir-la en
data de finalització del termini d’admissió de sol·licituds. En cas d’aspirants que no tinguin la nacionalitat
espanyola hauran d’acreditar l’homologació de la titulació exigida.

d) No tenir cap malaltia o defecte físic que impedeixi el desenvolupament de les funcions corresponents, i pel
que fa a places reservades a disminuïts caldrà acreditar la condició oficial de persona discapacitada o el grau
d’incapacitat.

e) No haver estar separat, mitjanant expedient disciplinari, del servei en Administracions Públiques, per mitjà
de resolució ferma, ni trobar-se inhabilitat per a l’exercici de funcions públiques per sentència ferma.

f) No trobar-se en cap de les causes d’incapacitat o incompatibilitat previstes en la legislació vigent sobre la
matèria.

g) Coneixement de la llengua catalana, nivell de suficiència.

 

4. SOL·LICITUDS

Les sol·licituds per prendre part en el procés de selecció s’han de presentar al Registre General de l’Ajuntament
de Prats de Lluçanès, dins el termini improrrogable de 20 dies naturals, a comptar des del següent al de la
publicació de la convocatòria al taulell d’edictes de l’ajuntament, a la web i en el DOGC.

També poden presentar-se en qualsevol de les altres formes previstes a 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.

Les bases i la convocatòria es publicaran en el taulell d’anuncis de l’ajuntament i en la web d’aquesta
administració i un anunci de la convocatòria en el diari DOGC.

Els aspirants han de manifestar en aquesta sol·licitud que reuneixen tots i cadascun dels requisits exigits en la
base tercera, d’acord amb les condicions establertes en la legislació vigent.

Les sol·licituds aniran acompanyades de la següent documentació :

1. Currículum de l’aspirant

2. Fotocòpia del DNI

3. Fotocòpia del títol acadèmic
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4. Fotocòpia dels justificants acreditatius dels mèrits que al·leguin per la seva valoració en la fase de concurs.
El tribunal qualificador no podrà tenir en compte altres mèrits que els que es presentin i justifiquin en aquest
tràmit. Caldrà aportar contractes de treball, nomenaments i informe de “vida laboral” expedit per la Tresoreria
de la Seguretat Social i/o certificats de serveis prestats en cas de tenir experiències en l’Administració pública.

5. Adaptacions necessàries que es creguin adients per realitzar les proves en el supòsit de persones
disminuïdes.

6. Certificació acreditativa del nivell de català exigit, expedit pel centre oficial, en el cas de trobar-se exempt de
realitzar l’exercici de català.

 

5. ADMISSIÓ D’ASPIRANTS

Quan finalitzi el termini de presentació de sol·licituds, el president de la corporació dictarà resolució en el
termini d’un mes, en què declararà aprovada la llista provisional d’admesos i exclosos, que serà publicada al
DOGC i anunciada en el tauler d’edictes de la corporació, concedint un termini de 10 dies hàbils per a subsanar
possibles reclamacions, segons l’art. 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.

En la mateixa resolució es determinarà el lloc, data i l’hora del començament de les proves. La llista provisional
s’elevarà a definitiva, sense necessitat d’una nova publicació, si en el termini de 10 dies establert no s’hi
presenten reclamacions.

El president de la corporació estimarà o desestimarà les reclamacions formulades. Si se n’acceptés alguna, es
procedirà a notificar –la personalment al recurrent en els termes de la Llei 30/1992, i tot seguit, s’esmenarà la
llista provisional d’admesos i exclosos i s’exposarà al tauler d’anuncis de l’ajuntament.

La crida de posteriors exercicis es farà mitjançant la publicació d’edictes al taulell de l’Ajuntament.

 

6. EL TRIBUNAL QUALIFICADOR

El tribunal qualificador estarà constituït per un president, un mínim de 2 vocals titulars, i un secretari amb veu
i sense vot, amb una titulació igual o superior a la que s’exigeix per a l’accés a les places objecte de la
convocatòria, i s’indicaran a la llista d’admesos i exclosos. Els titulars nomenaran el seu suplent, en cas de no
poder assistir-hi.

L’abstenció i la recusació els membres del tribunal s’han d’ajustar al que preveuen els articles 28 i 29 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre.

Els tribunals no podran constituir-se ni actuar sense l’assistència de la meitat dels seus membres, ja siguin
titulars o suplents, i les decisions s’adoptaran per majoria. Sempre serà necessària la presència del president i
del secretari.

El tribunal podrà disposar la incorporació d’assessors especialistes, amb veu i sense vot, en cadascuna de les
proves del procés.

 

7. INICI I DESENVOLUPAMENT DEL PROCEDIMENT DE SELECCIÓ

La fixació de les dates de les proves correspondrà al tribunal i es publicarà l’anunci al tauler d’anuncis i la web
de l’ajuntament.

Els aspirants seran convocats per a cada exercici en crida única, llevat de casos de força major, degudament
justificats i valorats lliurement pel tribunal. Els aspirants que no hi compareguin seran exclosos de la prova, i
conseqüentment, de la selecció.

A efectes d’identificació els aspirants hauran de concórrer a cada exercici amb el DNI o similar.

 

8. PROCEDIMENT DE SELECCIÓ

El procés de selecció es regirà per la modalitat de concurs amb proves d’apreciació de la capacitat constarà
d’aquestes fases:

1a. Fase : exercici de coneixements de català (els aspirants que no hagin acreditat la titulació)
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2a. Fase : exercici teòric - pràctic

3a. Fase : valoració de mèrits

4a. Fase : entrevista personal

Es cridarà les persones en convocatòria única, i si no es presentessin a qualsevol de les proves a que se’ls
convoqui quedarien eliminats del procés selectiu.

En benefici del respecte al principi constitucional d’igualtat entre els aspirants, el procés selectiu no podrà ser
interromput en cap cas.

8.1 Exercici de coneixements de català

S’haurà de realitzar una prova d’acreditació del coneixement del Català exigint el ”nivell de suficiència” i la qual
tindrà un caràcter eliminatori (apte/no apte).

Quedaran exempts de la realització d’aquest exercici els aspirants que presentin juntament a la sol·licitud el
certificat de suficiència de Català i que correspon al “certificat C” de la Secretaria de Política Lingüística de la
Generalitat de Catalunya o dels reconeguts com a equivalents.

8.2. Exercici teòric-pràctic

Consistirà en un supòsit teòric - pràctic proposat pel tribunal, directament relacionat amb les funcions pròpies
de la categoria i/o professió en el termini màxim de 90 minuts.

Aquest exercici és obligatori i eliminatori, puntuant-se de 0 a 10 punts, essent eliminats els aspirants que no
obtinguin un mínim de 5 punts.

8.3 Valoració de mèrits

Les bases de valoració i puntuació són les següents, per a superar la 3ª fase :

a) Experiència professional: Valoració de les experiències professionals relacionades amb les funcions pròpies o
similars a la categoria professional. Puntuació màxima 2 punts.

 

En l’administració local 0,50 punts per any
treballat

En l’administració autonòmica 0,40 punts per any
treballat

En l’administració de l’estat 0,30 punts per any
treballat

Per a tasques amb similitud tècnica i d’especialització al sector privat, i que siguin directament
relacionades amb la plaça convocada

0,20 punts per any
treballat

 

 

Caldrà acreditar els mèrits dels apartats anteriors mitjançant contractes de treball i nomenaments i informe de
vida laboral expedit per la Tresoreria de la Seguretat Social i/o certificat de serveis prestats a l’Administració
pública.

b) Formació reglada: per titulacions acadèmiques rellevants pel lloc de treball a exercir superiors o addicionals
a la titulació mínima exigida. Puntuació màxima 3 punt.

 

Altres títols de nivell superior a l’exigit, de rellevància pel lloc de treball 3 punts

Altres títols del mateix nivell, de rellevància pel lloc de treball 2 punts
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En cap cas s’avaluaran les titulacions exigides per prendre part a la convocatòria, ni tampoc títols acadèmics de
nivell inferior que siguin necessaris per assolit aquelles titulacions ni per assolir-ne d’altres de nivell superior
que puguin ser al·legades com a mèrit.

c) Formació professional: cursos, seminaris i/o jornades relacionats amb el lloc de treball a proveir, d’acord
amb l’escala següent: (Puntuació màxima 5 punts)

 

Per curs de formació, jornada o seminari d’una durada fins a 5 hores 0,10 punts

Per curs de formació, jornada o seminari de més de 5 hores i fins a 10 hores 0,20 punts

Per curs de formació, jornada o seminari de més de 10 hores fins a 20 hores 0,40 punts

Per curs de formació, jornada o seminari de més de 20 hores i fins a 50 hores 0,70 punts

Per curs de formació, jornada o seminari de més de 50 hores i fins a 100 hores 1,50 punts

Per curs de formació, jornada o seminari de més de 100 hores 3,00 punts

 

 

La puntuació màxima que es podrà assolir en les valoracions dels mèrits serà de 10 punts. Per a la puntuació
dels mèrits al·legats caldrà que els aspirants els acreditin fefaentment.

8.4. Entrevista personal

Si el tribunal ho considera adient per assegurar la objectivitat, la racionalitat del procés selectiu i el
requeriments funcionals de la plaça, podrà completar-se amb una entrevista personal que es fonamentarà en
els aspectes curriculars dels aspirants i la seva adaptació als requeriments del lloc de treball, amb una
puntuació màxima de tres punts.

 

9. RELACIÓ D’APROVATS I PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS

Finalitzat el procés de selecció, el tribunal publicarà la relació de candidats per ordre de puntuació, i elevarà la
relació esmentada a la Presidència de la Corporació.

En el supòsit que alguns aspirants resultin amb la mateixa puntuació, prevaldrà l’aspirant que obtingui millor
puntuació a la prova tèorico-pràctica.

Els aspirants proposats es trobaran a l’espera de ser cridats per l’Ajuntament de Prats de Lluçanès per ordre de
puntuació quan es produeixi la necessitat de contractació temporal, segons el supòsit que es produeixi, i
hauran de presentar en la Secretaria de la corporació, els documents acreditatius de les condicions de capacitat
i requisits en la convocatòria.

 

10. CONTRACTACIONS TEMPORALS

L’ordre de preferència per a la contractació o el nomenament que correspongui vindrà determinat per l’ordre de
puntuació.

Les contractacions laborals temporals seran en alguna de les modalitats de durada determinada previstes a
l’art. 15 del Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març.

Segons la necessitat que es produeixi en cada moment.

La vigència d’aquesta borsa de treball s’estableix en dos anys.

 

11. CAUSES DE CESSAMENT
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El cessament com a personal contractat laboral temporal es podrà produir per les causes generals previstes en
la normativa laboral vigent. Les contractacions laborals es realitzaran amb el tipus de contracte més adient per
atendre les necessitats de caràcter temporal que puguin produir-se, amb respecte a la normativa laboral vigent
en cada cas, i en especial en quant a la seva durada.

 

12. INCOMPATIBILITATS I RÈGIM DE SERVEI

En l’exercici de les funcions atribuïdes a la plaça s’aplicarà la normativa vigent sobre el règim
d’incompatibilitats en el sector públic.

Pel que fa a la determinació i adscripció al lloc de treball, comeses, jornada laboral, etc. el personal s’atindrà a
les resolucions que adopti l’Alcaldia-Presidència.

 

13. INCIDÈNCIES

En el supòsit de consultes fetes per Internet, i per garantir el respecte i la confidencialitat de les dades dels/de
les aspirants en el marc del dret fonamental a l'autodeterrminació informativa, resultant de l'entrada en vigor
de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, el número
corresponent al registre d'entrada de la sol·licitud presentada en qualsevol dels registres de la Corporació per
participar en la convocatòria constituirà la referència per a cada aspirant, a l'efecte d'informar-se de les
qualificacions i/o valoracions obtingudes.

Per impugnar aquesta convocatòria, les bases reguladores d'aquest procés selectiu i les llistes definitives
d'admesos/es i exclosos/es s'ha d'interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la notificació o
publicació en els diaris oficials.

Alternativament i potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant l’alcalde de, en el termini d'un mes
a comptar des del dia següent de la publicació o notificació.

 

Contra els actes de tràmit de l'òrgan seleccionador que decideixen directament o indirectament el fons de
l'assumpte, que determinen la impossibilitat de continuar en el procés selectiu, que produeixen indefensió o
perjudici irreparable als drets i interessos legítims, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada
davant l’Alcalde, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació, exposició en el tauler d'anuncis
o notificació individual.

Contra els actes de tràmit de l'òrgan seleccionador no inclosos en el punt anterior, al llarg del procés selectiu,
els/les aspirants poden formular totes les al·legacions que estimin pertinents perquè siguin preses en
consideració en el moment de fer pública la puntuació final del procés selectiu.

EL tribunal queda facultat per resoldre qualsevol dubte que es presenti durant aquesta convocatòria.

La convocatòria de les proves selectives, l’aprovació d’aquestes bases i tots els actes administratius que se’n
derivin podran ser impugnats pels interessats en els casos i forma establerts per la Llei 30/1992, de 26 de
novembre del Règim Jurídic de les Administracions públiques i procediment administratiu comú.

Per tot allò que no sigui previst en aquestes bases, es procedirà en virtut de la normativa aplicable a la funció
pública local de Catalunya i, amb caràcter supletori, per la normativa pròpia de la Generalitat de Catalunya i de
l’Estat.

 

Prats de Lluçanès, 11 de novembre de 2014

 

Lluís Vila i Vilalta

Alcalde

 

(14.328.068)
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