
 

Ajuntament de la Bisbal del Penedès

Condicions d’admissió d’aspirants:

Per a poder participar en els processos selectius serà necessari reunir els requisits 
següents: 

1) Estar inscrit en el Programa de Garantia Juvenil a Catalunya. Els requisits d’accés 
al Programa són els següents:

- Tenir nacionalitat espanyola o ser ciutadà de la Unió o dels Estats que formen part de 
l'Acord Econòmic Europeu o Suïssa que es trobin a Espanya en exercici de la lliure 
circulació  i  residència.  També  podran  inscriure's  els  estrangers  titulars  d'una 
autorització per residir en territori espanyol que habiliti per treballar.

- Tenir més de 16 anys i menys de 30 anys en el moment de sol·licitar la inscripció en 
el Fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

- No haver treballat en els 30 dies naturals anteriors a la data de presentació de la 
sol·licitud.

- No haver rebut accions educatives que comportin més de 40 hores mensuals en els 
90 dies naturals anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.

- No haver rebut accions formatives que comportin més de 40 hores mensuals en els 
30 dies naturals anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.

-  Presentar  una  declaració  expressa  de  tenir  interès  a  participar  en  el  Sistema 
Nacional  de Garantia  Juvenil,  adquirint  un compromís de participació activa en les 
actuacions que es desenvolupin en el marc de la Garantia Juvenil.

 

2) Estar en situació d'atur i figurar inscrit en el Servei d'Ocupació de Catalunya com a 
demandant d'ocupació no ocupat (DONO) abans de finalitzar el període de presentació 
d'instàncies.

 

3) Tenir la capacitat funcional per al desenvolupament de les tasques.

 

4) No haver estat separat mitjançant un expedient disciplinari del servei de qualsevol 
de les administracions públiques o dels  òrgans constitucionals o estatutaris de les 
comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a llocs o 
càrrecs públics per resolució judicial, per a l’accés al cos o escala de funcionari, o per 
a exercir funcions similars a les que desenvolupen en el cas del personal laboral, en el 
que hagués estat separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d’un altre Estat, no 
trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària 
o  equivalent  que  impedeixi,  en  el  seu  Estat,  en  els  mateixos  termes  l’accés  a 
l’ocupació pública.

 

5) Acreditar estar en possessió d’un títol universitari o de formació professional de grau 
mig  o  superior,  o  títol  oficialment  reconeguts  com equivalents,  o  d’un certificat  de 
professionalitat,  que  els  habilitin  per  l’exercici  professional.  En  qualsevol  cas,  la 
titulació  acreditada  haurà  de  tenir  una  relació  directa  amb l’àrea  del  corresponent 
contracte en pràctiques. Veure Annex 1. 
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6) Coneixement de la llengua catalana: Nivell C de la Secretaria de Política Lingüística 
o equivalent.

 

7) Complir els requisits exigits per a la celebració d’un contracte en pràctiques segons 
la normativa vigent. 

 

Tots  els  requisits  i  les  condicions  previstes  en  aquestes  bases s’han de  complir  i 
acreditar en la data de presentació de la instància de participació en el procés selectiu 
i s’hauran de mantenir en la data immediatament anterior a l’inici del contracte.

 
Presentació instàncies:
La  presentació  d’instàncies  es  realitzarà  al  Registre  General  d’aquest  Ajuntament, 
ubicat  a,  carrer  Major,  núm.21,  codi  postal  43717  de la  Bisbal  del  Penedès,  o  bé 
mitjançant  qualsevol  dels  mitjans establerts  a  l’article  16.4  de  la  Llei  39/2015,  d’1 
d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

El termini per la presentació finalitza el dia 9 de novembre de 2016.

La instancia per prendre part amb aquest procés es publica al web de l’Ajuntament de 
la Bisbal del Penedès (www.bisbalpenedes.com), al tauler electrònic d’anuncis de la 
Corporació. 

En les sol·licituds requerint prendre part  en el  corresponent procés de selecció, els 
aspirants faran constar que reuneixen les condicions exigides en les places que s’opti 
segons l’oferta publicada, i caldrà que s’adrecin a l’alcaldessa de la corporació. Una 
mateixa persona es pot presentar a varis llocs de treball sempre i quan compleixi els 
requisits previstos per cadascun d’ells. 

Les instàncies hauran d’anar acompanyades dels següents documents:

1) Fotocòpia del document nacional d'identitat o NIE de l’aspirant.

2) Fotocòpia compulsada de la titulació exigida. En el cas que s’al·legui una titulació 
emesa  a  l’estranger,  la  persona  aspirant  haurà  d’aportar  certificat  oficial  de 
reconeixement o convalidació a Espanya. 

3) Certificat de beneficiari del Programa de Garantia Juvenil o document acreditatiu de 
sol·licitud d’inscripció al sistema de Garantia Juvenil.

4) Certificat de Demandant d’Ocupació No Ocupat (DONO).

5) Currículum del candidat actualitzat, que ha de contenir, a més de les dades que 
vulgui fer constar perquè pugui valorar-les el tribunal qualificador, els certificats i altres 
documents  acreditatius  dels  mèrits  al·legats  segons  els  barems  establerts  a  les 
presents bases. 

 

Admissió de les persones aspirants

El procediment de selecció és tindrà en compte els mèrits al·legats i l’entrevista. 

Els mèrits al·legats per l’aspirant  només podran ser  avaluats si  estan degudament 
acreditats  documentalment  i  amb  referència  al  dia  de  finalització  del  termini  de 
presentació de sol·licituds.
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Valoració dels mèrits dels aspirants. Puntuació màxima 15 punts. 

a) Experiència professional acreditada en les funcions equivalents a les descrites pel 
lloc de treball: 0,25 punts per mes treballat fins a un màxim de 5 punts.

 

b)Formació  extraordinària:  cursos  de  formació,  màster,  postgrau,  especialitzacions, 
segones titulacions i successives, rellevants i relacionats amb la titulació principal i/o 
amb el lloc de treball de l’especialitat a la qual s’opta.

 Puntuació: fins a un màxim de 10 punts

0,10 punt per hora de formació

0,05 punts/curs per aquells cursos on no constin hores

Màsters: 2 punts

Postgraus: 1 punt

Entrevista. Puntuació màxima 5 punts.

Un cop valorats els mèrits, es convocarà als aspirants per a cada lloc de treball, a 
realitzar  una  entrevista  personal,  per  valorar  la  idoneïtat  amb  els  llocs  de  treball 
objecte per comprovar els mèrits al·legats. 

 

Qualificació

El resultat final serà la suma de les puntuacions obtingudes en la valoració dels mèrits 
i en la fase entrevista, amb un màxim de 20 punts. 

Una vegada finalitzada la qualificació dels aspirants, per resolució de l’alcaldia es farà 
pública la relació per ordre de puntuació en el web de l’Ajuntament de la Bisbal del 
Penedès (www.bisbalpenedes.com), en el taulell d’anuncis electrònic de la Corporació 
i l’elevarà a l’Oficina de Treball de la Generalitat la relació de treballadors que hagin 
obtingut la puntuació més alta. 

La provisió dels diferents llocs de treball s’efectuarà d’acord amb l’ordre de puntuació 
obtingut en la selecció. En cas que la persona renunciï al lloc de treball una vegada 
quedi cobert o abans de cobrir-lo, es proposarà la cobertura a la següent persona 
aspirant per ordre de puntuació, i així successivament. 

 

Els  qui  dins del  termini  indicat,  i  llevat  dels casos de força major,  no  presentin  la 
documentació o d’aquesta se’n dedueixi que els falta algun dels requisits exigits, no 
poden ser contractats, quedant anul·lades totes les actuacions, sens perjudici de la 
responsabilitat en que pugui haver incorregut per falsedat en les seves sol·licituds de 
participació.
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ANNEX I
 
Annex de projectes

Projecte 1. Dinamitzador Juvenil i Cultural

Titulació: Integració Social, Animació Sociocultural, estudis superiors en l’àmbit de les 
ciències socials i la educació.

Funcions: 

-Execució del Pla Local de joventut

-Gestió del PIJ municipal

- Foment i canalització de la participació juvenil.

- Foment i canalització de les diferents associacions i entitats culturals municipals

- Difusió d’activitats i programació cultural.

 Àrea/departament d’adscripció: Regidoria de cultura i regidoria de joventut.

Projecte 2.Tècnic Informàtic

Titulació: CFGM, CFGS, o estudis superiors  relacionats amb la informàtica

Funcions: 

      - Adequació i implantació de l’administració electrònica al municipi

      - Manteniment de la xarxa informàtica municipal

      - Difusió envers els ciutadans del procediment electrònic.

Àrea/departament d’adscripció: departament d’administració

 

Projecte 3.Tècnic per estudi elèctric

Titulació: Arquitecte superior, Arquitecte tècnic o estudis relacionats  amb el disseny i 
estudi elèctric.

Funcions: 

      - Estudi de la situació actual del enllumenat municipal

Àrea/departament d’adscripció: Regidoria de Medi ambient/departament obres 
públiques

 

Projecte 4. Auxiliar administratiu

Titulació: CFGM,CFGS o titulació superior en administració.

Funcions: 

     - Creació de l’espai d’atenció al ciutadà referent a l’administració electrònica

     - Difusió envers els ciutadans del procediment electrònic.

Àrea/departament d’adscripció: Departament d’administració
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Projecte 5. Tècnic suport ocupació i formació ocupacional.

Titulació: estudis superiors en l’àmbit de les ciències socials i la educació.

Funcions: 

      - Suport a la gestió de la borsa de treball municipal

      - Suport a la programació de formació ocupacional

Àrea/departament d’adscripció: Departament d’ocupació.
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ANNEX II

CONTRACTACIÓ EN PRÀCTIQUES DE JOVES BENEFICIARIS DEL PROGRAMA DE

GARANTIA JUVENIL A CATALUNYA

ANY 2016

 

DADES DE LA PERSONA INTERESSADA
 

 Nom i Cognoms: 

NIF: Telèfon fix:  Telèfon mòbil:

Adreça (Nom de la via, carrer, plaça):

Núm. :                                             Pis:                                  Porta:

Població:                                                                                 CP:

Adreça electrònica ( e-mail ):

 

 EXPOSA
 

Primer.- Que vista la convocatòria anunciada a la web municipal de la Bisbal del Penedès, en 
relació a la convocatòria per a les places de contracte en pràctiques del Programa Garantia 
Juvenil.
 

Segon.- Que reuneixo totes i cadascuna de les condicions exigides en les citades bases a la

data d’expedició del termini de presentació de la instància.
 

Tercer.- Que declaro conèixer les condicions de la convocatòria relatives a les proves

de selecció.
  

DOCUMENTACIÓ A APORTAR
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Documentació mínima exigida

- Fotocopia del DNI/NIE

- Currículum Vitae       

- Fotocopia compulsada del títol universitari exigit.

- Acreditació de nivell C de català

- Certificat de beneficiari del Programa de Garantia Juvenil o document acreditatiu de

sol·licitud d’inscripció al Sistema de Garantia Juvenil.

- Certificat de Demandant d’Ocupació No Ocupat (DONO)
 

Documentació d’al·legació de mèrits:

- Vida laboral

- Contractes, si s’escau

- Formació extraordinària

- Altres que la persona interessada consideri
 

SOL·LICITA

- Que s’admeti aquesta sol·licitud per a les proves de  selecció de personal pels contractes en 

pràctiques joves 2016-2017 la Bisbal del Penedès.

Lloc/s de treball següents:

         Auxiliar administratiu/va 

         Tècnic Informàtic

         Tècnic de suport d’ocupació i formació ocupacional

         Enginyer elèctric

         Dinamitzador/a Juvenil i Cultural

 

La Bisbal del Penedès,  ......... d ..............................     de ..........

Signatura del sol·licitant
 

SRA. ALCALDESSA DE L'AJUNTAMENT DE LA BISBAL DEL PENEDÈS
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