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BASES DE LA CONVOCATÒRIA  PÚBLICA PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA 

BORSA DE TREBALL D’ASPIRANTS PER A LA CONTRACTACIONS 

LABORALS TEMPORALS DE TÈCNIC/A EN EDUCACIÓ INFANTIL PER LA 

LLAR D’INFANTS MUNICIPAL  I LA SEVA CONVOCATÒRIA. 
  
 

1. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA  

L’objecte d’aquesta convocatòria és la creació d’una borsa de treball per la selecció de 

tècnic/tècnica superior en educació infantil, de la llar d’infants municipal d’Albesa, per 

tal de cobrir r necessitats concretes prioritàries de caràcter temporal sobrevingudes durant 

el curs 2016-2017. 

 

2. LLOC DE TREBALL 

a) Denominació: Tècnic/a superior en educació infantil. 

 

b) Tipus de relació laboral: La modalitat de contractació serà en règim laboral temporal. 

 

c) Titulació: Estar en possessió de Formació Professional de segon grau de Jardí 

d’infància, cicle formatiu de grau superior en educació infantil,  Tècnic/a superior en 

educació infantil o titulació equivalent, o titulació superior.    

      

3. 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.  

 

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.  
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8. 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.  

 

9. Elaborar materials de suport a les activitats. Organitzar i tenir cura de l’espai classe i 

revisar el material del curs.  

 

10. 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.  

 

b)  Tenir complerts els 18 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 

pròpies de la plaça convocada de manera permanent o transitòria. 

 

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 

l’Ajuntament d’Albesa (de dilluns a divendres i en horari de 10;00 hores 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 taulell 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.  
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Els/les candidats/es hauran de consultar les bases íntegres del concurs al tauler d’anuncis 

municipal, a la pagina web de l’Ajuntament d’Albesa i/o recollir-les en les Oficines 

municipals. 

 

Els aspirants ha de presentar sol·licitud en model normalitzat que s’adjunta en l’Annex I 

Les sol·licituds aniran acompanyades de la següent documentació :  

 

1. Currículum de l’aspirant  

2. Fotocòpia del DNI  

3. Fotocòpia del títol acadèmic  

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. Certificació acreditativa del nivell de català exigit, expedit pel centre oficial, en el cas 

de trobar-se exempt de realitzar l’exercici de català  

 

6. Declaració jurada de compliment de la Llei 26/2015 o certificat negatiu del Registre 

Central de Delinqüents sexuals. 
 

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 i exclosos, 

que serà publicada i anunciada en el tauler d’edictes de la corporació i a la pàgina web, 

concedint un termini de 10 dies 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 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 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, un secretari i un mínim de 2 

vocals titulars, amb una titulació igual o superior a la que s’exigeix per a l’accés a les 

places objecte de la convocatòria. Els membres del tribunal s’indicaran a la llista 
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d’admesos i exclosos. Igualment es nomeran llurs suplents. L’abstenció i la recusació els 

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 i del secretari.  

 

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 de selecció es regirà per la modalitat de concurs i constarà d’aquestes fases:  

1a. Fase : exercici de coneixements de català (els aspirants que no hagin acreditat la 

titulació)  

2a. Fase : valoració de mèrits  

3a. 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.  

 

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. 

 

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).  
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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. Valoració total de mèrits (14 punts) 

Les bases de valoració i puntuació són les següents:  

a) Experiència professional: Valoració de les experiències professionals relacionades 

amb les funcions pròpies o similars a la categoria professional. (Puntuació màxima 

7 punts.)  

 

1.  Serveis professionals prestats desenvolupant funcions a anàlogues a la plaça a cobrir 

en llar d’infants públiques, en llocs de la mateixa especialitat i del mateix nivell educatiu:  

Per cada curs complet: 1 punts 

Per períodes inferiors: per cada mes 0,10 punts  

 

2.  Serveis professionals prestats desenvolupant funcions a anàlogues a la plaça a cobrir 

en centres d’ensenyament privat, en llocs de la mateixa especialitat i del mateix nivell 

educatiu:  

Per cada curs complet: 0,50 punts 

Per períodes inferiors: per cada mes 0,05 punts  

 

b)  Formació. Cursos de formació impartits en centres oficials i directament relacionats 

amb el lloc de treball que es convoca. (Puntuació màxima 2 punts.)  

De 1 a 5 hores: 0,15 per curs. 

De 6 a 10 hores: 0,30 per curs. 

De més de 10 hores: 0,50 per curs. 

Altres mèrits específics a considerar pel Tribunal. En aquest apartat es podran valorar els 

coneixements d’informàtica, i cursos de formació que no s’hagin puntuat als apartats 

precedents.  

 

c)   Entrevista personal.   (Puntuació màxima: 5 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 i la seva finalitat 

serà comprovar la seva aptitud i idoneïtat per ocupar la plaça convocada i constatar els 

mèrits al·legats. 

 

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.  
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En el supòsit que alguns aspirants resultin amb la mateixa puntuació, prevaldrà l’aspirant 

que obtingui millor puntuació a la valoració de mèrits.  

 

Els aspirants proposats es trobaran a l’espera de ser cridats per l’Ajuntament d’Albesa 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 originals acreditatius de les condicions de capacitat i requisits en la 

convocatòria i Certificat negatiu del Registre Central de Delinqüents Sexuals.  

 

10. CONTRACTACIONS TEMPORALS  

L’ordre de preferència per a la contractació o el nomenament que correspongui vindrà 

determinat per l’ordre de puntuació.  

 

La comunicació davant la necessitat de contractació serà mitjançant correu electrònic o, 

cas de no disposar-ne, telefònicament. La renúncia a ocupar la plaça o en el cas de no 

obtenir resposta durant un termini màxim de dos dies, farà que la persona afectada quedi 

en situació d’espera i se seguirà el mateix procés seguint l’ordre de puntuació obtinguda 

pels candidats. 

 

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.  

 

11. CAUSES DE CESSAMENT 

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. 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. 
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14. RÈGIM DE RECURSOS 

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 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 el Ple 

l’Ajuntament contra les bases i convocatòria i davant l’Alcalde contra la llista 

d’admesos/es i exclosos/es, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la 

publicació o notificació. 

 

 

 

L’ALCALDE 
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Model Annex 1 

 

SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ EN LA CONCURRÈNCIA PÚBLICA PER 

LA BORSA DE TREBALL D’ASPIRANTS PER A LA CONTRACTACIONS 

LABORALS TEMPORALS DE TÈCNIC/A EN EDUCACIÓ INFANTIL PER LA 

LLAR D’INFANTS MUNICIPAL D’ALBESA 

 

 

1.  Dades personals: 

Cognoms: 

Nom: 

DNI: 

Domicili a efectes de notificació i comunicacions: 

Carrer i número: 

Codi postal i localitat: 

Telèfon: 

Correu electrònic : 

 

2. Concurrència: TÈCNIC/A D'EDUCACIÓ INFANTIL DE L’AJUNTAMENT 

D’ALBESA 

 

DECLARO reunir totes les condicions que s’exigeixen en les Bases de la convocatòria 

aprovades pel Ple de l’Ajuntament de 17 d’octubre de 2016 i 

DEMANO participar en el procés de concurrència. 

 

___________________________, _______ de 2016 

 

 

 

 

 

Signat: _______________________________________ . 

 

 

 

 

 

IL·LM. SR.  ALCALDE D’ALBESA 
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Model Annex 2 

 

 

DECLARACIÓ JURADA 

 

 
Nom i cognoms: _______________________________________________________ 

DNI: ___________________________ 

Adreça i població: ______________________________________________________ 

 

Que d'acord amb la convocatòria aprovada pel Ple de l’Ajuntament d’Albesa de data 17 

d’octubre de 2016, de creació d’una borsa de treball per la selecció de tècnic/tècnica superior 

en educació infantil per a la llar municipal d’Albesa. 

 

 

DECLARO sota JURAMENT o PROMESA: 

 

• Que no estic comprès/a en cap de les causes d’incompatibilitat legalment previstes. 

 

• Que no he estat condemnat/ada per cap delicte, ni inhabilitat/ada per a l'exercici de les 

funcions públiques, ni separat/ada mitjançant expedient disciplinari del servei de cap 

administració pública. 

 

• Que no tinc antecedents en el Registre Central de Delinqüents Sexuals. 

 

I per tal que així consti, signo la present declaració. 

 

 

___________________, ________ d __________________ de 2016 

 

 

 

 

 

 

 

(Signatura) 
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