BASES REGULADORES DEL PROCEDIMENT DE SELECCIÓ D’UNA PERSONA EN
RÈGIM DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL, TÈCNIC/A D’OCUPACIÓ DE
L’ESPAI DE RECERCA DE FEINA DEL CONSORCI DE LA VALL DEL GES, ORÍS I
BISAURA, EN EL MARC DEL PROJECTE “DINAMITZEM L’ESPAI DE RECERCA DE
FEINA” DEL CATÀLEG DE SERVEIS 2020 DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Primera.- Objecte de la convocatòria, modalitat contractual, condicions de treball
i funcions
És objecte de la convocatòria la contractació laboral d’un/a tècnic/a d’ocupació de l’Espai
de Recerca de Feina, en règim de personal laboral temporal a jornada completa de 37,5
hores setmanals, mitjançant concurs.
Condicions de treball:
Règim: personal laboral temporal
Grup: A2
Denominació del lloc: Tècnic/a d’ocupació de l’Espai de Recerca de Feina
Període de contractació: obra i servei de 1 de setembre a 31 de desembre de 2020 per
a l’execució del projecte “Dinamitzem l’Espai de Recerca de Feina”, en el marc del
catàleg de serveis de la Diputació de Barcelona.
Jornada laboral completa de 37,5 hores setmanals
Sou brut:1.781,88€ bruts/mensuals
Les funcions del lloc de treball amb caràcter general són:
- Dinamització de l’espai de recerca de feina de Torelló
- Creació i dinamització d’un espai de recerca de feina a Sant Quirze de Besora
- Disseny i realització de tallers i xerrades per a la millora de l’ocupabilitat
- Creació de material de suport per als espais de recerca de feina
- Atenció individualitzada, informació, assessorament i seguiment de persones
en cerca de feina
I totes aquelles funcions afins i de caràcter similar que es derivin del lloc de treball.

Segona.- Requisits dels aspirants
Per poder participar en el procés selectiu serà necessari reunir abans de finalitzar el
termini de presentació d’instàncies, els requisits següents:
a) Ser ciutadà/na espanyol/a o tenir la nacionalitat d'algun dels estats de la resta
de la Unió Europea o tenir la nacionalitat de qualsevol dels altres estats, en els
quals, en virtut dels tractats internacionals signats per la Unió Europea i ratificats
per Espanya, els sigui d’aplicació la lliure circulació de treballadors en els termes
en que s'hagi definit en el tractat constitutiu de la Unió Europea, de conformitat
amb allò disposat als arts. 57 TREBEP i 45 Llei 17/1985, de 23 de juliol de la
Funció Pública de l'Administració de la Generalitat (LFPC). Els/les aspirants que
no tinguin la nacionalitat espanyola han de demostrar coneixements suficients

b)
c)

d)

e)

f)

de llengua castellana de nivell intermedi; s’exigirà la superació de proves amb
aquesta finalitat.
Haver complert 16 anys i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa.
No haver estat condemnat/a per cap delicte, o en cas d’haver-ho estat, tenir
extingida la responsabilitat penal i cancel·lats els antecedents penals. No estar
inhabilitat/da per a l’exercici de les funcions publiques ni estar separat/da
mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració publica. Serà
aplicable, tanmateix, el benefici de la rehabilitació, sempre que la persona
aspirant ho acrediti mitjançant el corresponent document oficial.
Estar en possessió del títol de llicenciat/da o graduat/da universitari. Els/les
aspirants estrangers/es han d’estar en possessió d’algun dels títols reconeguts
a Espanya, de conformitat amb el que estableix la normativa vigent en aquesta
matèria. Si es tracta d’un títol obtingut a l’estranger, cal disposar de
l’homologació corresponent del Ministeri d’Educació i Ciència.
Llengua catalana: conèixer la llengua catalana amb un nivell de suficiència de
català (C1) (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 de provisió de
llocs de treball de les Administracions Públiques de Catalunya). En el cas de no
posseir el nivell exigit, s’haurà de superar una prova de llengua catalana de
caràcter eliminatori i obligatori
Disposar de carnet de conduir classe B

Tercera.- Forma i termini de presentació d’instàncies
Les sol·licituds per participar en el procés de selecció caldrà presentar-les al Consorci
de la Vall del Ges, Orís i Bisaura fins el divendres 24 de juliol de 2020. La presentació
de les sol·licituds es farà mitjançant model d’instància genèrica juntament amb la
documentació següent:
•
•
•
•
•
•
•
•

Formulari de sol·licitud de participació procés selecció (annex1)
Fotocòpia del DNI,NIE o Passaport vigent
Currículum vitae
Títol de llicenciat/da o graduat/da universitari
Documentació acreditativa del nivell C1 de català o superior.
Fotocòpia del carnet de conduir classe B
Informe de vida laboral acompanyat de contractes, certificats, nòmines, etc.
Documentació acreditativa dels mèrits que al·lega

Igualment, amb la presentació de la sol·licitud les persones aspirants:
a) Donen el seu consentiment pel tractament de les dades de caràcter personal que són
necessàries per prendre part en aquesta convocatòria i per a la tramitació del procés
selectiu, d’acord amb la normativa vigent.
b) Donen el seu consentiment a rebre per via electrònica les comunicacions que puguin
derivar-se d’aquest procés.
Les dades corresponents al domicili, telèfon i adreça electrònica que figurin a la
sol·licitud es consideraran com les úniques valides a efectes de notificacions. Serà
responsabilitat exclusiva de les persones aspirants els errors en la seva consignació i la
comunicació al Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura de qualsevol canvi d’aquests.

Quarta.- Admissió d’aspirants
Un cop finalitzat el termini per presentació de sol·licituds, el president dictarà resolució
declarant aprovada la llista provisional amb les persones admeses i excloses.
En la mateixa resolució es farà constar la data, l’hora i el lloc de realització de l’entrevista,
prevista en aquestes bases.
La publicació de la citada resolució es farà al web i al tauler d’edictes del Consorci de la
Vall del Ges, Orís i Bisaura.

Cinquena.- Òrgan de selecció
Estarà constituït per:
Presidenta: La gerent del Consorci Vall del Ges, Orís i Bisaura o persona en qui delegui
Vocals:
- Tècnica d’empresa del Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura, o persona
en qui delegui.
- Tècnic/a d’ocupació del Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura, o persona
en qui delegui.

Secretari: amb veu i sense vot, actuarà com a tal el Secretari del Consorci Vall del Ges,
Orís i Bisaura o persona en qui delegui
Els membres del tribunal seran nomenats en la mateixa resolució que aprovi la llista
provisional d’admesos i exclosos.
L’abstenció i recusació dels membres del Tribunal serà de conformitat amb els articles
23 i 24 de la Llei 40/2015 de 1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
El tribunal pot disposar la incorporació a les seves tasques d’assessors especialistes
per a totes o algunes de les proves que en l’exercici de la seva especialitat tècnica
col·laboraran amb el Tribunal.
Les decisions del Tribunal es prendran per majoria simple dels membres presents.
Caldrà la presència d’un mínim de la meitat més un dels membres perquè el Tribunal
quedi constituït. En cas d’empat el vot de qualitat de la presidència decidirà.

Sisena.- Procediment de selecció
El procés selectiu serà pel sistema de concurs i constarà de dues fases diferenciades:
en primer lloc la fase de valoració de mèrits i en segon lloc una entrevista personal.
1a fase: valoració de mèrits de les persones aspirants. Puntuació màxima de 15 punts
- Experiència professional acreditada en funcions similars a les descrites al lloc de
treball: 0.25 per mes treballat fins a un màxim de 10 punts
- Formació: cursos de formació, màsters, postgraus, segones titulacions i
successives, especialitzacions, cursos rellevants i relacionats amb les funcions
del lloc de treball. Puntuació fins a un màxim de 5 punts.

o
o
o

Màster i doctorat universitari vinculats a les funcions del lloc de treball: 2
punts
Postgrau universitari/titulació universitària: 1 punt
Cursos relacionats amb les funcions del lloc de treball:
▪ Per cursos de 10 a 25 hores: 0,20 punts per curs.
▪ Per cursos de 26 a 40 hores: 0,40 punts per curs.
▪ Per cursos de 41 a 100 hores: 0,60 punts per curs.
▪ Per cursos de més de 100 hores: 0,80 punts per curs

2a fase: Entrevista. Puntuació màxima 10 punts
Un cop valorats els mèrits el tribunal convocarà als aspirants per al lloc de treball, a
realitzar una entrevista personal, per valorar les qualitats i adequació de les persones
aspirants en relació amb el lloc de treball.
Setena.- Qualificació, relació d’aprovats i borsa de treball
La qualificació final serà la suma dels punts obtinguts en la fase 1 i la fase 2 amb una
puntuació màxima de 25 punts.
Una vegada finalitzada la qualificació dels aspirants, el Tribunal farà pública la relació
d’aprovats per ordre de puntuació en el tauler d’edictes del Consorci i proposarà a la
Presidència la contractació laboral del candidat amb millor puntuació i els aspirants
classificats en segon, tercer i quart lloc com a integrants d’una borsa per cobrir una
possible vacant del candidat amb millor puntuació.

Vuitena.- Incidències
El tribunal qualificador està facultat per resoldre els dubtes o les discrepàncies que
s’originin durant el procés de selecció i per prendre els acords necessaris pel bon ordre
del mateix.
L’aspirant podrà presentar reclamació, revisió o qualsevol altra circumstància relativa al
desenvolupament del procés a la recepció del Consorci (C/Enric Prat de la Riba, 17 de
Torelló).

Novena.- Contractació i període de prova
La contractació es durà a terme segons allò previst a la base primera d’aquesta
convocatòria. El període de prova serà de 1 mes.
Una vegada acabat aquest període, en el cas que no hi hagi denúncia per cap de les
dues parts s’entendrà superat el període de prova. Si no s’assoleix el nivell suficient en
el lloc de treball serà declarat no apte per resolució de la presidència sense cap altra
justificació. El període de prova constitueix l’última fase del procés selectiu.

Annex I:
SOL·LICITUD PER PARTICIPAR EN EL PROCÉS DE SELECCIÓ DE TÈCNIC/A
D’OCUPACIO D’ESPAI DE RECERCA DE FEINA DEL CONSORCI DE LA VALL DEL
GES, ORÍS I BISAURA
1. SOL·LICITANT:
Nom i cognoms:
Adreça:

DNI/NIF
Codi

Codi Postal:

Població:

Telèfon de contacte:

Correu electrònic:

2. EXPOSO:
a. Que desitjo concórrer al procés de selecció de tècnic/a d’ocupació de l’Espai
de Recerca de Feina del Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura
b. Que en la data d’avui no estic inhabilitat/d per sentència ferma per a l’exercici
de funcions públiques ni he estat separat/da per resolució disciplinària ferma
del servei de cap administració pública.
c. Que reuneixo totes i cadascuna de les condicions i circumstàncies exigides
a les bases del procediment de selecció de personal laboral temporal i
adjunto la documentació següent a efectes d’acreditar el compliment des
requisits legals per participar al procés selectiu:
□ Fotocòpia del DNI, NIE o Passaport vigent
□ Fotocòpia del carnet de conduir B
□ Currículum vitae
□ Fotocòpia del Títol de llicenciat/da o graduat/da universitari
□ Documentació acreditativa del nivell C1 de català o superior.
□ Documentació acreditativa dels mèrits que al·lega
o Per a la formació, fotocòpia de titulacions i cursos
o Per a l’experiència laboral, informe de vida laboral
acompanyat de documentació acreditativa de les funcions
desenvolupades a cada lloc de treball referit al cv (certificats,
contractes, nòmines, et).
□ Altres. Indicar:
3. SOL·LICITO:
 Ser admès/esa en el procés selectiu convocat

Torelló, a .............. de......................de 2020
(Noms i cognoms i signatura)

