
       AJUNTAMENT
          D’ALBESA

ANUNCI
Sobre convocatòria per a la selecció en règim de personal laboral temporal (de caràcter
interí), d’un lloc de treball de Tècnic/a en educació infantil i constitució borsa de treball

La Junta de Govern Local, en la sessió de 15 de gener de 2018, va aprovar la convocatòria i
les bases per a la selecció en règim de personal laboral temporal (de caràcter interí), d’un
lloc de treball de Tècnic/a en educació infantil de la llar d’infants i constitució d’una borsa
de treball.

El termini de presentació de sol·licituds començarà a comptar a partir de l'endemà de la
publicació  de  l'anunci  de  la  convocatòria  al  Butlletí  Oficial  de  la  Província.  La  llista
d’admesos i exclosos,  la composició del Tribunal qualificador,  la data,  hora i  lloc de la
realització de  proves i  entrevista,  així  como tots  els  anuncis posteriors corresponents al
procés  selectiu  s’exposaran  únicament  al  Tauler  d’anuncis  de  la  Corporació  i  a  la  web
municipal http://www.albesa.cat.

El text íntegre de les Bases és el següent:

BASES  PER A LA SELECCIÓ EN RÈGIM DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL (DE
CARÀCTER  INTERÍ),  D’UN  LLOC  DE  TREBALL  DE  TÈCNIC/A  DE  LA  LLAR
D’INFANTS  “DEU  POMETES”  D’ALBESA  I  CONSTITUCIÓ  D’UNA  BORSA  DE
TREBALL  PER  COBRIR  POSSIBLES  CONTRACTACIONS  I  SUBSTITUCIONS
TEMPORALS.

1.  OBJECTE DEL PROCEDIMENT

L’objecte  del  procediment  és  regular  el  procés  de  selecció  de  personal  per  proveir  la  plaça  de
TÈCNIC/A de  la  Llar  d’infants  municipal  “Deu  Pometes”  d’Albesa,  amb  caràcter  de  personal
laboral interí, a temps complet, fins a la cobertura definitiva del lloc de treball o l’amortització del
mateix.

Així mateix,  es constituirà una borsa de treball  amb els aspirants aprovats  per formar una llista
d’espera per cobrir possibles contractacions i substitucions temporals, en els supòsits de malalties,
vacances o altres causes sobrevingudes d’aquesta categoria, per aquest lloc de treball. 

2.  LLOC DE TREBALL

a) Tipus de personal: laboral temporal, de caràcter interí.

b) Denominació: Tècnic/a de la Llar d’infants municipal “Deu Pometes” d’Albesa.

c) Jornada Laboral: Jornada completa. L’horari de treball s’adaptarà al de compliment de les tasques
i  funcions  concretes  que  s’atribueixin  al  lloc  de  treball,  tot  respectant  el  còmput  legal  total
corresponent al personal laboral al servei de l’administració local.

d)  Característiques  de la  plaça:  les funcions bàsiques a desenvolupar,  a  títol  enunciatiu,  són les
següents:

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 desenvolupament de la seva 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.
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3. Mantenir una bona relació amb els pares a través de contactes diaris, entrevistes i reunions. 

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 memòria i
l’avaluació final de curs.

7. Reunir-se periòdicament amb la resta de l’equip i el/la director/a de la llar d’infants, coordinar-se i
treballar conjuntament en relació a la classe. 

8. Elaborar materials de suport a les activitats. 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.

Les persones interessades en participar en la convocatòria han de complir els requisits següents a la
data de finalització del termini de presentació de sol·licituds:

a) Tenir la nacionalitat espanyola o d'un estat membre de la Unió Europea, o la d'altres estats en els
quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els
sigui aplicable la lliure circulació de treballadors/res, en els termes en què aquesta es troba definida
en el Tractat constitutiu de la Unió Europea. També podran presentar-se al procés les persones amb
nacionalitat d'estats que no pertanyen a la Unió Europea sempre que tinguin permís de residència i
treball vigent, d'acord amb la legislació d'estrangeria aplicable.

b) Haver complert setze anys d'edat i no excedir de l'edat establerta per a la jubilació forçosa.

c) Estar en possessió del títol  oficial de tècnic/tècnica superior en educació infantil, o títol oficial
declarat equivalent, en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds. 

Per titulacions obtingudes a l’estranger s’haurà d’estar en possessió de la credencial que acrediti la
seva homologació, expedida pel Ministeri d’Educació i Cultura.

d)  No patir  cap malaltia  ni  disminució  que impedeixi  el  desenvolupament  de  les  corresponents
funcions.

e)  No  haver  estat  separat/da  o  acomiadat/da  del  servei,  mitjançant  expedient  disciplinari,  de
qualsevol  de  les  administracions  públiques  o  dels  òrgans  constitucions  o  estatutàries  de  les
comunitats autònomes, ni trobar-se inhabilitat absolutament o especialment per a l'exercici de les
funcions públiques per resolució judicial, per a l'accés a cos o escala de funcionari o per exercir
funcions corresponents.

f)  Acreditar els  coneixements de la llengua catalana adients a la  plaça  (Nivell  C2) a través de
qualsevol de les formes que determina l'article 3.2 del Decret 161/2002, d'11 de juny.  

(L’aspirant  que no ho acrediti  haurà de realitzar  una prova específica  sobre  coneixements  de la
llengua catalana prevista en aquestes Bases.)

Carrer Major, 14  Tel,. 973 18 60 07       – 25135 ALBESA  (LLEIDA) –         E-mail: ajuntament@albesa.cat   E-mail: albesa.ajuntament@gmail.com

mailto:albesa.ajuntament@gmail.com
mailto:ajuntament@albesa.cat


       AJUNTAMENT
          D’ALBESA

g)  Acreditació  de coneixement  de  Llengua castellana:  Les  persones  aspirants  que  no tinguin  la
nacionalitat espanyola i no siguin originàries de països en què el castellà sigui llengua oficial hauran
d’acreditar posseir coneixements de llengua castellana de nivell superior o nivell C2.

L’acreditació  d’aquest  coneixement  es  realitzarà  mitjançant  la  superació  de  la  prova  o  exercici
establert  a  la  base  8  d’aquestes  bases  específiques,  o  la  presentació  d’un  dels  documents  que
s’indiquen a continuació:

- Certificat conforme han cursat la primària i/o la secundària i/o el batxillerat a l’Estat espanyol.

- Diploma d’espanyol de nivell superior o nivell C2 que estableix el Reial decret 1137/2002, de 31
d’octubre, o equivalent, o certificació acadèmica que acrediti haver superat totes les proves dirigides
a l’obtenció d’aquest.

- Certificat d’aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les escoles oficials d’idiomes.

4.  SOL·LICITUDS

Les  sol·licituds  per  prendre  part  en  el  procés  de  selecció  s’han  de  presentar  al  Registre  de
l’Ajuntament d’Albesa (de dilluns a divendres i en horari de 10:00 a 14:00 hores), dins el termini
improrrogable de 10 dies hàbils, a comptar des del següent al de la publicació de la convocatòria  al
BOP, al tauler d’edictes i a la web de l’ajuntament.  També poden presentar-se en qualsevol de les
altres formes previstes a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.

La convocatòria es publicarà al Butlletí Oficial de la Província, al taulell d’edictes de l’ajuntament i
a la web de l’Ajuntament d’Albesa. 

Els aspirants han de presentar sol·licitud en model normalitzat que s’adjunta en l’Annex II.  Les
sol·licituds aniran acompanyades de la següent documentació : 

1. Currículum de l’aspirant/a.

2. Fotocòpia del DNI.

3. Fotocòpia de la titulació exigida.

4. Fotocòpia de tota la documentació acreditativa dels mèrits que s’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. En relació a l’acreditació dels cursos de formació caldrà que
hi consti la denominació del curs i la seva durada expressada en hores lectives.

5.  Caldrà  aportar  informe “de la  vida laboral”  expedit  per la  Tresoreria  de la  Seguretat  Social,
juntament amb els contractes pertinents, i certificat de serveis prestats en cas de tenir experiència en
l’Administració Pública.

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.

7. Certificació acreditativa del nivell de llengua castellana exigit, per les persones aspirants que no
tinguin la nacionalitat espanyola i no siguin originàries de països en què el castellà sigui llengua
oficial.

8. Declaració jurada de compliment de la Llei 26/2015 o certificat negatiu del Registre Central de
Delinqüents sexuals.
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9.   Juntament amb la  sol·licitud,  els  aspirants  han  de presentar  el  justificant  d’haver satisfet  la
quantitat  de  45  euros  pels  drets  d’examen.   El  pagament  es  farà  mitjançant  ingrés  en  caixa  o
transferència bancària en el compte corrent ES49 2100 0516 9702 0001 3115  de La Caixa.

5.  ADMISSIÓ D’ASPIRANTS 

Quan  finalitzi  el  termini  de  presentació  de  sol·licituds,  el  president  de  la  corporació  dictarà
resolució, 
en què declararà  aprovada la  llista  provisional  d’admesos/es  i  exclosos/es,  que serà  publicada i
anunciada en el tauler d’edictes de la corporació i a la pàgina web, concedint un termini de 10 dies
naturals per a que s’hi pugin fer esmenes, segons l’art. 68 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre.

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 de nova publicació si en el termini de 10 dies
naturals establert no s’hi presenten reclamacions. 

El president/a 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 39/2015, i tot
seguit, s’esmenarà la llista provisional d’admesos i exclosos i s’exposarà al tauler d’anuncis i a la
web de l’Ajuntament.

6.  EL TRIBUNAL QUALIFICADOR 

El tribunal qualificador estarà constituït per un president/a, un secretari/a i un mínim de 2 vocals
titulars, amb una titulació igual o superior a la qual s’exigeix per a l’accés a les places objecte de la
convocatòria. Els membres del tribunal s’indicaran a la llista d’admesos/es i exclosos/es. Igualment
es nomenaran llurs suplents. L’abstenció i la recusació dels membres del tribunal s’han d’ajustar al
que  la  Llei  39/2015,  d’1  d’octubre,  del  procediment  administratiu  comú de  les  administracions
públiques.

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/a i del secretari/a. 

El tribunal qualificador queda facultat per resoldre els  dubtes o discrepàncies que es produeixin
durant el desenvolupament del concurs, atenent al que estableix la normativa
reguladora dels procediments de provisió de llocs de treball a l’Administració Pública.

7. INICI I DESENVOLUPAMENT DEL PROCEDIMENT DE SELECCIÓ 

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

Els aspirants seran convocats 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 selectiu estarà dividit en tres fases: 

1a. Fase - En la primera es valoraran els coneixements específics relacionats amb les funcions a
desenvolupar.

2a. Fase - Es valoraran els mèrits d’aquelles persones que hagin superat la primera fase.
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3a. Fase -  Es convocarà a una entrevista per tal d’avaluar el perfil competencial de les persones
aspirants.

A banda d’aquestes tres fases, el procés s’iniciarà amb la prova de coneixement de llengües (catalana
i castellana) a aquelles persones que no hagin pogut acreditar que tenen els certificats corresponents.
Aquesta prova és de caràcter eliminatori en ser el coneixement de les dues llengües un requisit de la
convocatòria.

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. 

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

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

Prova coneixement de llengües:

1. Llengua catalana ( per als aspirants que no hagin acreditat la titulació). 

Consisteix  en  una  prova  de  coneixements  de  llengua  catalana  on  s’hi  avaluaran  el  domini  de
l’expressió escrita, per mitjà de la redacció d’un text, i els coneixements pràctics de llengua, per
mitjà de preguntes sobre aspectes lingüístics, i l’expressió oral amb la lectura en veu alta d’un text i
una conversa sobre temes generals d’actualitat.

La durada màxima d’aquesta prova serà determinada pel tribunal.

El resultat d’aquest exercici ser de APTE/A o de NO APTE/A.

2.  Llengua  castellana  (Només  en  el  cas  de  persones  aspirants  que  no  tinguin  la  nacionalitat
espanyola i  que no hagin acreditat la titulació). 

Consisteix en una prova de coneixements de llengua castellana, en què l’aspirant/a haurà de realitzar
un exercici que consistirà en una redacció de 200 paraules, com a mínim, i a mantenir una conversa
amb membres del tribunal.

El resultat d’aquest exercici ser de APTE/A o de NO APTE/A.

1a Fase: Prova de coneixements  (Puntuació màxima: 10 punts)

Prova de coneixements específics - De caràcter obligatori i eliminatori.

Aquest exercici consisteix a respondre per escrit, durant un període màxim d’una hora, una prova
que contindrà una un qüestionari de 20 preguntes, amb respostes alternatives, relacionades amb les
funcions  bàsiques  a  desenvolupar).  Aquest  qüestionari  estarà  emmarcat  dins  del  contingut  del
Currículum del primer cicle d’educació infantil 0-3 anys.

Aquesta prova es valorarà amb un màxim de 10 punts, i serà necessari obtenir un mínim de 5 punts 
per superar-la.

2a. Fase:    Valoració de mèrits  (Puntuació màxima: 10 punts)

Es valoraran els següents mèrits, d’acord amb la següent puntuació:

1.-Activitat professional: ( Màxim 6 punts)
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1.  Serveis  professionals  prestats  desenvolupant  funcions  anàlogues  a  la  plaça  a  cobrir  en  llar
d’infants públiques (tècnic/auxiliar) : 
Per cada curs complet: 1 punt
Per períodes inferiors: per cada mes 0,10 punts 

2. Serveis professionals prestats desenvolupant funcions anàlogues a la plaça a cobrir en centres
d’ensenyament  privat,  en  llocs  de  la  mateixa  especialitat  i  del  mateix  nivell  educatiu
(tècnic/auxiliar): 
Per cada curs complet: 0,50 punts 
Per períodes inferiors: per cada mes 0,05 punts

2.-Cursos de formació 

Les bases de valoració i puntuació són les següents: 

Cursos de formació  i perfeccionament relacionats amb la plaça ofertada, impartits per institucions
públiques oficials (acreditat mitjançant certificat, títol o diploma de l’organisme corresponent), o
llistat  de  certificats  de  formació  permanent  del  professorat  verificat  pel  Departament
d’Ensenyament: Màxim cursos: 4  punts
De 1 a 5 hores: 0,20 per curs. 
De 6 a 10 hores: 0,30 per curs. 
Més a  de 10 hores: 0,50 per curs     

3a. Fase: Entrevista personal.   (Puntuació màxima: 7 punts)

Es convocarà a una entrevista per tal  d’avaluar el perfil  competencial de les persones aspirants.
L’entrevista als/a les aspirants serà efectuada pel Tribunal qualificador sobre qüestions vinculades a
les funcions a desenvolupar i a l'experiència professional de l'aspirant/a per tal que es puguin valorar
els següents factors: formació, competència pràctica, responsabilitat i desenvolupament.

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. La publicació es realitzarà al tauler
d’anuncis de l’Ajuntament i a la pàgina web de l’Ajuntament.

En  el  supòsit  que  alguns  aspirants  resultin  amb  la  mateixa  puntuació,  prevaldrà  l’aspirant  que
obtingui millor puntuació a la valoració de l’entrevista personal.

L’aspirant  haurà  d’acreditar  documentalment  amb els  originals  que  reuneix  els  requisits  i  total
documentació adjunta de valoració al·legada per tal que pugui ser compulsada, o bé que aportin una
còpia autenticada. En el supòsit que no pugui acreditar els requisits i els mèrits al·legats quedarà
exclòs del procés selectiu.

L’aspirant/a que obtingui la millor puntuació total serà proposat/da per a la seva contractació laboral
temporal com a TÈCNIC/A (de caràcter interí), a temps complet,  fins a la cobertura definitiva del
lloc  de treball,  o  la  seva amortització,  i  l’alcalde  emetrà  el  nomenament.  L’aspirant/a  haurà  de
començar a treballar el dia 1 de setembre o en data posterior, en el cas que no hagués finalitzat el
procés de selecció.

10. BORSA DE TREBALL

Es constituirà una borsa de treball amb la resta d’aspirants que hagin superat el procés selectiu, per
tal  de  cobrir  provisionalment  baixes  o  malalties  sobrevingudes  o  contractacions  temporals.   La
posició dins l’esmentada borsa de treball vindrà donada per la puntuació final assolida en tot el
procés selectiu.
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Per efectuar l’oferiment de la contractació quan es produeixi la necessitat d’incorporar personal de la
borsa de treball, s’efectuarà una trucada telefònica al número que l’aspirant/a hagi indicat en la 

sol·licitud.  La comunicació  telefònica s’intentarà  durant  un  mínim de 3 vegades,  en  cas  que el
candidat hagi facilitat una adreça de correu electrònic també s’enviarà un e-mail. Si el candidat/a no
contesta telefònicament ni via e-mail s’entendrà que refusa l’oferta de treball.

Quan s’hagi de produir alguna contractació dels integrants de la Borsa, l’aspirant/a proposat  haurà
de  presentar  a  l’Ajuntament,  en  el  termini  de  deu  dies  naturals  a  partir  de  la  recepció  de  la
notificació, els documents que es refereixen a la base 9.

Aquells candidats/tes que jan han estat cridats i han estat contractats prestant el seus serveis a la llar
d’infants municipal, de manera satisfactòria, un cop finalitzen el seu contracte, mantenen la seva
posició a la borsa i poder ser un altre cop contractats per noves substitucions o contractes temporals.

En tot cas, l’existència d’aquesta Borsa no exclou la potestat de l’Ajuntament de convocar un nou
procés selectiu per cobrir la possible vacant, o una nova borsa de treball d’aquesta mateixa categoria.

11. 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. 

12. PROTECCIÓ DE DADES

Als efectes  previstos a la  Llei  orgànica 15/1999,  de 13 de desembre,  de  protecció de dades de
caràcter  personal,  els  aspirants,  per  la  mera  concurrència  en  aquest  procés  selectiu  donen
consentiment a la publicació de determinades dades personals (nom i cognoms) en els anuncis que es
puguin inserir en el BOP, tauler d’anuncis de la Corporació i web corporativa.

13. RÈGIM DE RECURSOS

Per  impugnar  aquesta  convocatòria,  les  bases  reguladores  d’aquest  procés  selectiu  i  les  llistes
definitives d’admesos/es i exclosos/es es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el
Jutjat Contenciós Administratiu de Lleida, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent
de  la  notificació  o  publicació  en  els  diaris  oficials.  Alternativament  i  potestativament,  es  pot
interposar recurs de reposició davant l’alcalde president de l’Ajuntament, en el termini d’un mes a
comptar des del dia següent de la publicació o notificació.

Albesa,  a la data de la signatura electrònica

L'alcalde,  Antoni Balasch i Parisi

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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