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AJUntAment de LLAGOsterA 

Edicte d’aprovació de les bases i la convocatòria per a la constitució d’una borsa de treball de la categoria professional d’educador/a infantil 
de les llars d’infants municipals de Llagostera

La Junta de Govern Local, en sessió del dia 24 de maig de 2019, ha aprovat les bases i la convocatòria per a la convocatòria 
per a la constitució d’una borsa de treball de la categoria professional d’educador/a infantil de les llars d’infants municipals 
de Llagostera, plaça equivalent a subgrup C1, per donar cobertura a les vacants i/o necessitats de personal laboral temporal 
d’aquesta categoria professional, d’acord amb les bases següents:

Bases reGuLaDOres DeL PrOCeDIMenT De seLeCCIÓ, Per COnCurs OPOsICIÓ LLIure, Per a La COnsTITuCIÓ 
D’una BOrsa De TreBaLL Per DOnar COBerTura a Les VaCanTs I/O neCessITaTs De PersOnaL LaBOraL 
TeMPOraL De La CaTeGOrIa PrOFessIOnaL D’eDuCaDOr/a InFanTIL De Les LLars D’InFanTs MunICIPaLs

Base 1.- Objecte de la convocatòria

1.- aquestes bases tenen per objecte l’establiment de les normes que han de regir la convocatòria i procediment de selecció 
per a la creació d’una borsa de treball de l’ajuntament de Llagostera que servirà per cobrir les vacants, substitucions i/o les 
necessitats de personal (a temps complet o a temps parcial) motivades: per la situació de vacant temporal amb reserva de 
lloc de treball del seu titular, per la situació de vacant del lloc de treball i fins a la seva cobertura definitiva, per la necessitat 
de substituir de manera transitòria el titular per baixes mèdiques, vacances, llicències o circumstàncies anàlogues, per a 
l’execució de programes o projectes de caràcter temporal o per a l’excés o acumulació de tasques, tot això mitjançant personal 
laboral temporal sota les modalitats d’interinitat, obra o servei determinat, eventual per excés de feina o de relleu, i per a la 
categoria d’educador/a de llar d’infants (equivalent a un grup C1 i al nivell 14).

2.- Les funcions a realitzar pel personal de la referida categoria, a títol enunciatiu i no exhaustiu, són:

1. realitzar les activitats de l’aula.
2. Controlar la higiene dels infants i l’acompliment dels àpats.
3. Donar suport als infants en el seu desenvolupament integral.
4. executar la programació i accions fruit de la prestació del servei de les llars d’infants.
5. altres funcions de caràcter similar que li siguin atribuïdes.

3.- Les persones seleccionades en aquesta convocatòria passaran a integrar la Borsa de treball d’educadores de les llars 
d’infants municipals amb la qual l’ajuntament de Llagostera podrà cobrir les places que consideri necessàries, tot passant a 
desenvolupar les funcions específiques que tinguin assignades en cada cas i amb la jornada i horari que es determinin, sota 
la modalitat de personal laboral temporal (article 11.1 del reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova 
el Text refós de l’estatut Bàsic de l’empleat Públic (TreBeP). La durada de la incorporació vindrà determinada en funció de 
la necessitat a cobrir.

Base 2.- requisits de les persones aspirants

1.- Per ser admès i prendre part en el procés selectiu és necessari que, en la data de finalització del termini de presentació de 
sol·licituds, els aspirants reuneixin els requisits següents:

 a) Tenir nacionalitat espanyola o la de qualsevol dels estats membres de la unió europea o d’aquells estats membres 
en què, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per l’Estat espanyol, els sigui d’aplicació 
la lliure circulació de treballadors en els termes en què es troba definida en el tractat constitutiu de la Comunitat Europea. 
També podran ser admesos/es el cònjuge, els descendents i els descendents del cònjuge, tant dels ciutadans espanyols com 
dels nacionals dels altres estats membres de la unió europea o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals 
subscrits per la Unió Europea i ratificats per l’Estat espanyol, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors, qualsevol 
que sigui la seva nacionalitat, sempre que els cònjuges no estiguin separats de dret i, pel que fa als descendents, siguin menors 
de 21 anys o majors d’aquesta edat però visquin a càrrec dels seus progenitors. els/les aspirants que no tinguin nacionalitat 
espanyola hauran de demostrar coneixements suficients de llengua espanyola i hauran de superar les proves establertes amb 
aquesta finalitat.
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 b) Haver complert 16 anys i no excedir de l’edat màxima de jubilació forçosa.

 c) Posseir el títol de cicle formatiu de tècnic de grau superior en educació infantil i/o qualsevol altre titulació 
equivalent reconeguda pel Departament d’ensenyament que habiliti a l’educació infantil.
 
en el cas de títols expedits a l’estranger, caldrà la corresponent homologació. en el supòsit de presentar un títol equivalent als 
exigits, s’haurà d’adjuntar un certificat de l’òrgan competent que n’acrediti l’equivalència. Els/les aspirants estrangers/res 
han d’estar en possessió d’alguns dels títols reconeguts a l’estat espanyol, de conformitat amb el que estableix la normativa 
vigent en aquesta matèria.

 d) Tenir coneixements de nivell de suficiència de coneixements de llengua catalana (nivell C1, corresponent a 
l’anterior nivell C) expedit per la secretaria de Política Lingüística (abans Direcció General de Política Lingüística) o un dels 
altres títols, diplomes i certificats que són considerats equivalents, o un certificat de nivell superior de coneixements de català. 
Qui no acrediti documentalment els coneixements exigits de llengua catalana, haurà de superar una prova específica en el 
moment del procediment que es determini.

en cas de no acreditar degudament en l’esmentada data tenir els coneixements de català exigits, s’haurà d’acreditar a través 
de les proves programades en el procés selectiu.

 e) Les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola han de tenir coneixements de llengua espanyola 
del nivell C2. aquest coneixement s’acredita mitjançant la superació de la prova o l’exercici establert a aquest efecte o la 
presentació d’un dels documents que s’indiquen a continuació:

- Certificat que acrediti que s’ha cursat la primària, la secundària o el batxillerat a l’Estat espanyol.
- Diploma de nivell superior d’espanyol C2 (Reial Decret 1137/2002) 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.

També estan exemptes de realitzar l’exercici de coneixements de llengua espanyola les persones aspirants nacionals de països 
en que la llengua espanyola sigui llengua oficial o que hagin cursat en llengua espanyola els estudis conduents a obtenir la 
titulació exigida com a requisit d’accés.

en cas de no acreditar-se degudament en l’esmentada data tenir els coneixements de llengua espanyola exigits, s’haurà 
d’acreditar a través de les proves programades en el procés selectiu.

 f) Posseir la capacitat funcional per a l’exercici de les tasques. aquest compliment s’entén referit al fet de no patir cap 
malaltia o defecte físic que impedeixi l’exercici de les funcions pròpies de la plaça per a la qual es convoca aquest procés de 
selecció.

 g) no trobar-se comprès en cap de les causes d’incapacitat o incompatibilitat de les previstes en la Llei estatal 
53/1984, de 26 de desembre, que es refereix al personal al servei de les administracions públiques.

 h) no estar inhabilitat per a l’exercici de les funcions públiques ni estar separat mitjançant expedient disciplinari del 
servei de cap administració pública.

 i) en compliment de les determinacions de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, 
en la redacció donada per la Llei estatal 26/2015, de 28 de juliol, de protecció a la infància i a l’adolescència, serà requisit per 
a l’accés i exercici de les professions, oficis i activitats que impliquin contacte habitual amb menors, certificació negativa de 
no haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexuals, així com pel tràfic 
d’éssers humans, entès com aquell referit a finalitats d’explotació sexual, tant a l’Estat espanyol com a l’estranger, expedida 
pel “Registre Central de Delinqüents Sexuals” del Ministeri de Justícia.

Els ciutadans d’origen estranger o que tinguessin una altra nacionalitat hauran, a més, d’aportar certificació negativa de 
condemnes penals expedida per les autoritats del seu país d’origen o d’on siguin nacionals respecte dels delictes esmentats. 
En el cas que no es pugui aportar el citat certificat dins el termini establert, s’admetrà de manera provisional, una declaració 
jurada conforme l’aspirant no ha estat condemnat/da per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat 
sexuals, així com pel tràfic d’éssers humans, entès com aquell referit a finalitats d’explotació sexual, amb el benentès que la 
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declaració jurada aportada no eximeix a els/les aspirants que superin el procés selectiu que aportin més tard el corresponent 
certificat negatiu emès pel “Registre Central de Delinqüents Sexuals” del Ministeri de Justícia.

2.- Tots els requisits anteriors hauran de complir-se i acreditar-se l’últim dia de presentació de sol·licituds, sense perjudici del 
termini que es concedeixi per a esmena de sol·licituds.

3.- Les persones aspirants discapacitades han de fer constar en la sol·licitud aquesta condició, així com les adequacions de 
temps i mitjans materials específics que sol·liciten per realitzar les proves. Només es tindran en compte aquelles sol·licituds 
relatives a adaptacions que tinguin relació directa amb la prova a realitzar. Correspon al Tribunal qualificador resoldre sobre 
l’oportunitat i concreció de l’adaptació en funció de les circumstàncies específiques de cada prova selectiva.

Base 3.- Tramitació de les sol·licituds

La sol·licitud per prendre part en el procés selectiu s’ha de presentar mitjançant formulari normalitzat disponible a la 
seu electrònica (https://www.seu-e.cat/web/llagostera) de l’ajuntament de Llagostera, en la qual es farà constar que es 
reuneixen les condicions exigides en aquestes bases, referides a la data d’acabament del termini de presentació de sol·licituds.

el formulari normalitzat de sol·licitud es pot obtenir a la seu electrònica (https://www.seu-e.cat/web/llagostera) de 
l’ajuntament de Llagostera.

La sol·licitud es pot presentar:
a) Presencialment, en suport paper, a l’Oficina d’Assistència en Matèria de Registre de l’Ajuntament de Llagostera (Plaça 

del Castell, núm. 1, de 8 a 15h.). en aquest supòsit cal presentar el formulari normalitzat disponible a la seu electrònica 
de l’ajuntament de Llagostera, juntament amb la resta de documents aportats.

b) Telemàticament (amb signatura electrònica), a través de la seu electrònica de l’ajuntament de Llagostera. en aquest 
supòsit cal presentar una Instància genèrica, a la qual s’adjuntarà el formulari normalitzat i la resta de documents 
aportats.

c) en qualsevol altra forma que regula l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques.

Les bases i la convocatòria es publicaran íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i en la seu electrònica de 
l’Ajuntament de Llagostera i en extracte en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, on constarà el número i data del 
BOP en el qual apareixen publicades íntegrament les bases de la convocatòria. els anuncis successius de la convocatòria es 
faran públics únicament en la seu electrònica de l’ajuntament de Llagostera.

el formulari normalitzat haurà d’anar acompanyat de la següent documentació:

 a) Fotocòpia del DNI o passaport, o en cas de no tenir la nacionalitat espanyola, del document oficial acreditatiu de 
la nacionalitat.
 b) Fotocòpia de la titulació requerida, o resguard d’haver abonat els drets perquè s’expedeixi.
 c) Curriculum vitae, amb descripció i acreditació fefaent del mèrits valorables a la fase concurs.
 d) Certificat de suficiència de coneixements de llengua catalana (nivell C1, corresponent a l’anterior nivell C).

e) Si s’escau, certificat de coneixements de llengua castellana, nivell C2 (superior).
f) Certificat de no haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual o tràfic de 
persones, emès pel registre Central de Delinqüents sexuals. (en compliment de les obligacions establertes per la Llei 26/2015, 
de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència, pel que fa a professions, oficis i activitats 
que impliquin contacte amb menors).
En cas que no es pugui aportar el certificat dins el termini establert, s’admetrà de manera provisional, una declaració jurada 
conforme l’aspirant no ha estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual o tràfic 
de persones

Les sol·licituds es presentaran en el termini de 20 dies naturals a partir de l’endemà de la última publicació de l’anunci de la 
convocatòria en el DOGC.

Els serveis prestats a les administracions públiques, s’han d’acreditar mitjançant certificació de l’òrgan competent, amb 
indicació expressa amb la categoria professional desenvolupada i , si és possible, les funcions desenvolupades, període de 
temps i règim de dedicació. no es valoren els serveis prestats a les administracions en qualitat de personal eventual de 
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confiança o assessorament especial.

Els serveis prestats en l’àmbit privat, s’han acreditar amb els certificats d’empresa i fotocòpia dels contractes laborals 
acompanyats de la vida laboral de la seguretat social

amb la formalització i la presentació de la sol·licitud, l’aspirant dona el consentiment al tractament de les dades de caràcter 
personal que són necessàries per prendre part en la convocatòria i per a la resta de la tramitació del procés selectiu, d’acord 
amb la normativa vigent.

Base 4.- admissió de les persones aspirants

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, l’alcaldia, en el termini màxim d’un mes, dictarà resolució i declararà 
aprovada la llista d’admesos i exclosos. en l’esmentada resolució es farà públic el llistat d’aspirants admesos/es i exclosos/
es, la data, hora i lloc de la celebració de la primera prova del procés i la composició del Tribunal qualificador.

La publicació d’aquesta resolució es farà en el tauler d’anuncis electrònic i la seu electrònica de l’ajuntament (https://www.
seu-e.cat/web/llagostera) i es concedirà un termini de 10 dies hàbils, a comptar de l’endemà de la seva publicació, per a 
formular esmenes i possibles reclamacions.

Si no es presenten reclamacions, es considerarà elevada a definitiva la llista d’aspirants admesos/es i exclosos/es sense 
necessitat de nova publicació. en cas que se’n produeixin, l’alcaldia resoldrà estimar-les o desestimar-les en el termini màxim 
d’un mes, a comptar de la finalització del termini per a la presentació. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi dictat 
resolució, les al·legacions es consideraran desestimades.

en el supòsit d’instàncies defectuoses, es requerirà la persona interessada perquè ho esmeni en el termini de 10 dies hàbils. si 
no ho fa, quedarà exclosa de la llista d’admesos i s’arxivarà la petició, amb els efectes i d’acord amb el procediment previst a 
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.

Si el Tribunal qualificador té coneixement que alguna de les persones aspirants no reuneix íntegrament els requisits per 
participar en la convocatòria, en qualsevol moment del procés selectiu, podrà proposar, amb audiència prèvia de l’interessat/
da, la seva exclusió i, si s’escau, es posaran en coneixement de les autoritats pertinents les inexactituds o falsedats comprovades 
als efectes pertinents.

Base 5.- Tribunal qualificador

1.- El Tribunal qualificador dels exercicis i mèrits de les persones aspirants es designarà segons disposa l’article 60 del Reial 
Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’estatut Bàsic de l’empleat Públic 
(TreBeP) i l’article 72 del Decret 214/1990, de 30 de juliol pel qual s’aprova el reglament del personal al servei de les entitats 
locals (rPeL). 

2.- el personal d’elecció o de designació política, el personal funcionari interí i el personal eventual no podran formar part 
del Tribunal qualificador.

La pertinença al Tribunal qualificador serà sempre a títol individual, i no es podrà ostentar aquesta pertinença en representació 
o per compte d’altri.

3.- El Tribunal qualificador que s’ha de constituir per valorar el procés selectiu tindrà la següent composició:

- President/a: 
Titular: el secretari de la Corporació
suplent: un funcionari/ària de la Corporació

- Vocals:    
 Vocal núm. 1:
  Titular: La directora de les llars d’infants municipals
  suplent: una educadora de les llars d’infants municipals
 Vocal núm. 2:
  Titular: una educadora de llars d’infants externa de l’ajuntament.
  suplent: una educadora de llars d’infants externa de l’ajuntament.
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- secretari/ària:    
  Titular: una funcionària de la Corporació.
  suplent: una funcionària de la Corporació.

4.- El Tribunal qualificador pot disposar la incorporació d’assessors especialistes per a totes o alguna de les proves. Els 
assessors no tenen vot.

5.- La composició del Tribunal qualificador s’ha d’ajustar al principi d’imparcialitat i professionalitat dels seus membres. S’ha 
de tendir a la paritat entre dones i homes. Tots els vocals han de tenir una titulació igual o superior a l’exigida per a l’accés a 
les places de la convocatòria.

6.- El Tribunal qualificador no pot constituir-se ni actuar sense l’assistència com a mínim de la meitat dels seus membres, 
bé siguin titulars, bé suplents, i sempre és necessària la presència del president/a i del secretari/ària. Les decisions s’han 
d’adoptar per majoria de vots dels presents i, en cas d’empat, ha de resoldre el vot de qui actuï com a president/a. Tots els 
membres actuen amb veu i vot, tret del secretari/ària, l’actuació del qual és de fedatari. no obstant això, aquest tindrà veu i 
vot quan alhora sigui membre del Tribunal qualificador computant-se com un únic vot.

7.- Els membres del Tribunal qualificador es poden abstenir i les persones aspirants poden recusar-los si concorre algun dels 
motius dels articles 28 i 29 de la Llei estatal 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i 
del procediment administratiu comú.

8.- De cada sessió que faci el Tribunal qualificador s’ha d’estendre l’acta corresponent, signada pel secretari/ària, que n’ha de 
donar fer, amb el vistiplau del president/a, i per tots els membres.

9.- El Tribunal qualificador queda facultat per resoldre els dubtes que es presentin i prendre els acords necessaris per al bon 
ordre de les proves en tot el que no preveuen aquestes bases.

10.- als efectes previstos en l’article 30 i l’annex IV del reial Decret 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó 
del servei, el Tribunal qualificador es classifica en la categoria segona.

Base 6.- Desenvolupament del procés de selecció

La selecció per concurs oposició consisteix en la superació de les proves corresponents (70 punts) i en la valoració de 
determinades condicions de formació, mèrits o nivell d’experiència relacionats amb les tasques a exercir (30 punts). La 
puntuació obtinguda en la fase de concurs no podrà aplicar-se per superar els exercicis de la fase d’oposició.

Les persones aspirants seran convocades per a cada exercici en única crida i s’identificaran amb el corresponent document 
d’identitat. La no presentació d’un opositor a qualsevol de les proves en el moment de ser cridat determinarà automàticament 
la pèrdua del dret a participar en aquell exercici i en els successius i, en conseqüència, quedarà exclòs del procediment selectiu.

el procediment de selecció és el de concurs oposició lliure, el qual constarà de dues parts diferenciades. en la primera fase 
s’efectuaran les proves d’oposició i, finalitzades aquestes, es durà a terme la fase de concurs. Només podran participar en la 
fase de concurs aquells aspirants que hagin superat la fase d’oposició.

La data, l’hora i el lloc de realització de les proves es determinarà en el decret d’admesos i exclosos, que es publicarà a la seu 
electrònica de l’ajuntament (https://www.seu-e.cat/web/llagostera) així com els resultats de les proves realitzades. amb 
aquestes publicacions es consideraran realitzades les oportunes notificacions als interessats/des.

Base 7.- Desenvolupament de la fase d’oposició

La fase d’oposició abastarà les proves que tot seguit es detallen.

7.1.- Primera prova: Coneixement de llengües oficials. 

De caràcter obligatori i eliminatori.

7.1.1. Prova de coneixements de català.
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Consisteix en la realització d’exercici de coneixements de suficiència de la llengua catalana (expressió escrita, comprensió 
lectora, expressió oral, gramàtica i vocabulari), corresponent al nivell C1 del Marc europeu comú de referència (MeCr) 
segons estableix el Decret 161/2002, d’11 de juny. 

La qualificació d’aquest exercici serà d’apte o no apte. Aquests darrers quedaran  eliminats del procés selectiu. La durada 
màxima s’estableix en 2 hores aproximadament.

Quedaran exemptes d’aquesta prova els aspirants que presentin un certificat de coneixement del català del nivell corresponent 
a la plaça convocada expedit per la Direcció General de Política Lingüística (DGPL) o algun dels altres títols, diplomes i 
certificats considerats equivalents en la Llista de titulacions equivalents als certificats de coneixements de català de la DGPL, 
elaborada a partir de l’Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, modificada per l’Ordre VCP/233/2010, de 12 d’abril.

Per realitzar aquestes proves, el Tribunal ha de comptar amb l’assessorament de persones tècniques especialitzades en 
normalització lingüística.

7.1.2. Prova de coneixements de llengua espanyola.

els coneixements de la llengua espanyola s’hauran d’acreditar per aquells/elles aspirants que no tinguin la nacionalitat 
espanyola.

La prova de coneixements de la llengua espanyola consistirà en mantenir una conversa, amb els/les assessors/ores que 
el Tribunal qualificador de selecció nomeni, de manera que quedi demostrat un domini suficient de l’idioma per part de 
l’aspirant.

restaran exempts de realitzar aquesta prova les persones aspirants provinents d’un estat diferent a l’estat espanyol que 
tingui com a llengua oficial l’idioma espanyol o que hagin presentat, juntament amb la instància sol·licitant prendre part en 
el procés de selecció, fotocòpia compulsada d’algun dels documents següents:

- Certificat que acrediti que s’ha cursat la primària, la secundària o el batxillerat a l’Estat espanyol.
- Diploma de nivell superior d’espanyol C2 (Reial Decret 1137/2002) 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.

aquestes dues proves es valoraran, cadascuna, com a apte o no apte. ambdues són obligatòries i eliminatòries segons 
correspongui, tot quedant exclosos/es del procés de selecció els/les aspirants que, no trobant-se dins d’un dels supòsits 
d’exempció degudament acreditats, no superin alguna d’aquestes dues proves de llengües de la primera fase.

7.2.- segona prova: Coneixements teòrics

De caràcter obligatori i eliminatori.

aquesta prova té per objecte comprovar els coneixements teòrics per l’exercici de les funcions de la categoria a cobrir. 
Consistirà en contestar, per escrit, 6 preguntes curtes sobre el temari que consta en l’annex núm. 1 d’aquestes bases. La 
durada de la prova serà d’1 hora.

La valoració es farà sobre 35 punts. Per superar aquesta prova s’haurà d’obtenir una nota de 17,50 punts o superior.

7.3.- Tercera prova: supòsit pràctic

Consistirà a resoldre un cas pràctic proposat pel Tribunal qualificador, el qual estarà relacionat amb  el temari que consta en 
l’annex núm. 1 d’aquestes bases. el cas s’haurà de resoldre en un màxim d’1 hora. es valorarà l’estructura i la redacció de 
l’exercici, la capacitat d’anàlisi i l’aplicació raonada dels coneixements teòrics a la resolució del problema pràctic plantejat. 

La valoració es farà sobre 35 punts. Per superar aquesta prova s’haurà d’obtenir una nota de 17,50 punts o superior.

La puntuació màxima a obtenir en aquesta fase d’oposició serà de 70 punts.

Base 8.- Desenvolupament de la fase de concurs 
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La fase de concurs, la qual es puntuarà fins a 30 punts, consisteix en la valoració dels mèrits de les persones aspirants (28 
punts) i d’una entrevista personal (2 punts).

8.1.- Valoració de mèrits

8.1.1.- Experiència professional (fins a un màxim de 20 punts)

La puntuació a atorgar en aquest apartat serà la següent:

8.1.1.a) serveis efectius prestats en llars d’infants públiques com a funcionari de carrera, personal interí o personal laboral 
(sempre que no sigui de caràcter formatiu o de pràctiques) en la categoria d’educador, a raó de 0,10 punts/mes treballat, fins 
un màxim de 15,00 punts.

8.1.1.b) serveis efectius prestats en llars d’infants privades (sempre que el contracte laboral no sigui de caràcter formatiu o de 
pràctiques) en la categoria d’educador, a raó de 0,08 punts/mes treballat, fins un màxim de 5,00 punts.

L’experiència professional en llars d’infants públiques s’ha d’acreditar mitjançant l’aportació del certificat de serveis prestats 
de l’administració corresponent (caldrà que hi consti l’escala i subescala o categoria professional desenvolupada, període de 
temps i règim de dedicació).

L’experiència professional en llars d’infants privades s’ha d’acreditar mitjançant l’aportació del contracte de treball (o altra 
documentació acreditativa) i l’informe de la vida laboral de la Tresoreria de la seguretat social, on es pugui constatar la 
categoria desenvolupada, el període de temps i el règim de dedicació.

8.1.2.- Formació i perfeccionament professional (fins a un màxim de 8 punts)

La puntuació a atorgar en aquest apartat serà la següent:

8.1.2.a) estudis, cursets i seminaris relacionats amb la plaça a cobrir (realitzats a partir de l’any 2000):

1) Cursos amb certificat d’assistència i aprofitament:

De 10 a 15 hores:    0,10 punts
De més de 15 a 30 hores:   0,20 punts
De més de 30 a 60 hores:   0,35 punts
De més de 60 a 120 hores:   0,60 punts
De més de 120 hores:   0,90 punts

2) Cursos amb certificat d’assistència:

De 10 a 15 hores:    0,05 punts
De més de 15 a 30 hores:   0,10 punts
De més de 30 a 60 hores:   0,20 punts
De més de 60 a 120 hores:   0,30 punts
De més de 120 hores:   0,50 punts

Per a la seva acreditació caldrà aportar certificació (o documentació acreditativa compulsada) on s’especifiqui l’entitat 
organitzadora, la denominació del curs, durada en hores i si ha estat d’assistència i/o aprofitament. En el cas que no s’acrediti 
la durada, es procedirà a la seva valoració d’acord amb el tram de puntuació mínima prevista, sempre i quan s’hagi celebrat 
durant més d’un dia.

8.1.2.b) Per altres mèrits al·legats i justificats documentalment pels/les aspirants relacionats amb les característiques i 
especificació de la categoria d’educador/a que el Tribunal podrà valorar discrecionalment: fins a un màxim d’1 punt.

En relació amb la valoració de mèrits, el Tribunal qualificador haurà de desestimar les fotocòpies sense compulsar, les simples 
declaracions i altres justificants que comportin dubtes sobre l’autenticitat dels mèrits o sobre la seva equivalència, així com els 
documents que continguin informació insuficient per a la valoració d’aquests mèrits.
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8.2.- entrevista personal

Una vegada feta la valoració dels mèrits per part del Tribunal qualificador, els/les aspirants que hagin superat la fase 
d’oposició seran convocats a una entrevista personal, de caràcter obligatori.

Aquesta entrevista consistirà en mantenir un diàleg amb el Tribunal qualificador sobre qüestions vinculades, als mèrits 
al·legats, a les funcions a desenvolupar i a l’experiència professional de l’aspirant per tal que es puguin valorar els següents 
factors: formació, competència pràctica, responsabilitat i desenvolupament. La puntuació màxima serà de 2 punts, la qual es 
distribuirà de la següent manera per part del Tribunal qualificador:

 - Molt adequat:   2,00 punts.
 - Força adequat:   1,50 punts.
 - adequat:   1,00 punts.
 - no gaire adequat:  0,50 punts.
 - Gens adequat:   0,00 punts.

8.3.- La puntuació obtinguda en aquesta fase de concurs incrementarà la del conjunt de les proves de la fase d’oposició. 
aquesta puntuació no podrà ser aplicada per superar les diferents proves obligatòries de la fase d’oposició.

Base 9.- relació de persones aprovades

1.- Un cop finalitzades les proves selectives, efectuades la puntuació final de les mateixes (sumant la fase d’oposició i la de 
concurs) i la llista d’aprovats degudament ordenada per puntuació més elevada, el Tribunal trametrà a l’alcaldia la relació 
esmentada juntament amb l’acta de la sessió, la qual haurà de fer referència concreta a les persones aspirants seleccionades 
per a la Borsa de treball, amb la finalitat d’aprovar la constitució de la citada Borsa i procedir, quan escaigui, a efectuar 
les contractacions corresponents. s’haurà de publicar a la seu electrònica de l’ajuntament (https://www.seu-e.cat/web/
llagostera)

2.- En relació amb la puntuació final, en el cas en què, finalment, hi hagi un empat en la puntuació de les fases de concurs i 
d’oposició, l’ordre a la Borsa recaurà en l’aspirant que hagi obtingut major puntuació a la prova de coneixements teòrics de 
la fase d’oposició. en cas de persistir l’empat, l’ordre a la Borsa recaurà en l’aspirant que hagi obtingut major puntuació a la 
prova del supòsit pràctic de la fase d’oposició. en cas de continuar l’empat, l’ordre a la Borsa recaurà en l’aspirant que hagi 
obtingut major puntuació en l’experiència professional de la fase del concurs. en cas de persistir l’empat, l’ordre a la Borsa 
recaurà en l’aspirant que hagi obtingut major puntuació en la formació de la fase del concurs. en cas de continuar l’empat 
l’ordre a la Borsa es decidirà per sorteig davant el secretari de l’ajuntament. 

3.- Les persones candidates que s’incloguin en la Borsa restaran a l’espera de ser cridades per l’ajuntament de Llagostera, per 
ordre de puntuació, quan es produeixi la necessitat de contractació temporal.

4.- En cas que cap de les persones aspirants superés el procés selectiu, el Tribunal qualificador declararà deserta la convocatòria.

5.- aquelles persones que formin part de la Borsa de treball que hagin treballat a l’ajuntament de Llagostera i que es trobin 
en el supòsit que determina l’article 15.5 de l’estatut dels Treballadors (“... els treballadors que en un període de 30 mesos 
haguessin estat contractats durant un termini superior a 24 mesos, amb o sense solució de continuïtat, per al mateix o diferent 
lloc de treball amb la mateixa empresa o grup d’empreses, mitjançant 2 ò més contractes temporals, sigui directament o a 
través de la seva posada a disposició per empreses de treball temporal, amb les mateixes o diferents modalitats contractuals 
de durada determinada, adquiriran la condició de treballadors fixos”), només podran ser contractades com a personal laboral 
temporal quan no es puguin arribar a produir les referides condicions, motiu pel qual perdran el torn si es troben en aquesta 
situació.

Base 10.- Funcionament de la Borsa de treball.

en el cas que l’ajuntament hagi de contractar personal laboral temporal per cobrir una vacant, dur a terme una substitució 
o necessiti contractar personal per qualsevol altre motiu, en relació amb la categoria d’educador/a de les llars d’infants, 
s’abastarà del personal inclòs a la Borsa de treball creada.

el sistema de cobertura dels llocs de treball s’establirà per ordre rigorós de puntuació dins de la Borsa de treball.
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L’oferiment de contractació a l’aspirant classificat en primer lloc es durà a terme des de l’Àrea de recursos humans de 
l’ajuntament, que efectuarà una trucada telefònica al número/s de telèfon facilitat/s per aquest. La comunicació telefònica 
s’intentarà durant un mínim de 3 vegades durant la jornada laboral, entre les 8 del matí i les 3 de la tarda, amb un interval 
d’un mínim d’una hora entre cada trucada. si, després d’aquests intents, l’aspirant segueix sense estar localitzat, se li enviarà 
un correu electrònic perquè es posi en contacte amb l’Àrea de recursos humans de l’ajuntament. si, a les 9 del matí del dia 
següent, l’aspirant no ha contactat amb l’Àrea de recursos humans de l’ajuntament, es passarà a la crida del segon aspirant 
per ordre de puntuació amb les mateixes actuacions. I així successivament amb els següents.

Quan no sigui possible localitzar l’aspirant en l’oferiment d’una contractació, i d’acord amb les anteriors condicions, aquest 
perdrà torn i es passarà a la crida del següent aspirant. si es posa en contacte amb l’Àrea de recursos humans de l’ajuntament 
en el termini d’una setmana, a comptar de les 9 del matí del dia següent a l’enviament del correu electrònic, i justifica la 
impossibilitat de contactar en el termini que disposava i manifesta el seu interès en la contractació, mantindrà el torn que 
tenia  per la propera contractació a oferir.

Localitzat l’aspirant, i feta la proposta de contractació, aquest haurà de manifestar la seva acceptació o renúncia. en cas de 
renúncia a la contractació, aquest perdrà torn i es passarà a la crida del següent aspirant.

en el moment de fer-se l’oferta de feina telefònicament, s’ha de facilitar la informació disponible sobre condicions de 
contractació, salari, horaris o qualssevol altres que facilitin al màxim la presa de decisió a la persona interessada sobre 
l’acceptació o el refús de l’oferta. 

Quan un aspirant seleccionat finalitzi la seva contractació temporal s’incorporarà novament al lloc de la Borsa que li correspon 
d’acord amb el seu ordre de puntuació que s’hagi aprovat al constituir la Borsa.

Quan s’hagi de dur a terme una segona o posterior contractació temporal, s’efectuarà l’oferiment de contractació a l’aspirant 
classificat en primer lloc, sempre i quan no estigui contractat en aquells moments, supòsit en el qual s’oferirà al següent amb 
les mateixes condicions, i així successivament, a fi i efecte que, de cares a l’atenció als infants, no hi hagi gaires rotacions de 
personal.

Les causes de finalització dels contractes temporals seran les previstes a la legislació laboral.

Finalitzat el contracte temporal, la persona aspirant es reintegrarà automàticament en la borsa de treball en la mateixa 
posició o ordre en que s’hi trobava. així mateix qualsevol persona inclosa en la borsa de treball podrà sol·licitar per escrit la 
suspensió de la seva crida per a una oferta de treball. en cap cas la suspensió podrà aplicar-se de manera sobrevinguda quan 
es produeixi la proposta de contracte. Quan la persona interessada desitgi incorporar-se de nou a la borsa de treball ho haurà 
de manifestar, igualment, per escrit. La persona quedarà en el seu lloc en la borsa de treball.

Qualsevol persona inclosa a la borsa de treball podrà demanar l’exclusió de la borsa voluntàriament presentant l’escrit 
corresponent al registre d’entrada de l’ajuntament. Davant d’una oferta concreta de treball la persona aspirant podrà 
manifestar la seva renúncia.

a banda de la renúncia expressa de la persona aspirant a formar part de la borsa de treball, també seran motius d’exclusió de 
la borsa de treball els següents supòsits:

- La no superació del període de prova o del període de practiques.
- La renúncia voluntària al contracte durant la seva vigència.
- La declaració falsa, per part de la persona aspirant, dels mèrits i requisits de participació en els processos selectius.
- La resolució d’un expedient disciplinari amb sanció a l’ajuntament de Llagostera.
- La no presentació, previ requeriment, de la documentació acreditativa exigida per fer un contracte.
- La pèrdua de les condicions per ser contractat per l’administració pública.
- Quan existeixi una impossibilitat reiterada (dues ocasions diferents) de contactar amb el candidata.

Base 11.- Vigència de la Borsa de treball.

La vigència de la Borsa de treball serà de 4 anys (a comptar de la data de l’acord de constitució de la Borsa), sempre i quan 
anteriorment no es convoqui un procés selectiu per a la cobertura definitiva de places de la secció de la Borsa o s’exhaureixi la 
llista de persones aspirants seleccionades en un termini inferior, moment en el qual la Borsa deixarà de ser vigent. 
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Base 12.- Presentació de documents.

a mesura que es vagin presentant les necessitats de contractació, l’aspirant que sigui cridat per a la seva contractació, 
presentarà a l’ajuntament, dins el termini de 5 dies naturals, els documents acreditatius de les condicions per prendre part a 
les proves, i que són:

- Certificat mèdic oficial, lliurat dins el mes anterior a la seva presentació, de no patir cap malaltia o defecte psíquic o físic 
que impossibiliti el desenvolupament de les tasques pròpies del lloc d’educador infantil de les llars d’infants municipals.

- Declaració de no estar en cap dels supòsits d’incompatibilitat previstos en la legislació vigent o declaració que se 
sol·licitarà l’autorització de compatibilitat o que s’exercirà l’opció que preveu l’article 337 del Decret 214/1990, de 30 de 
juliol, pel qual s’aprova el reglament del personal al servei de les entitats locals.

- Declaració de no estar inhabilitat per a l’exercici de les funcions públiques ni estar separat mitjançant expedient 
disciplinari de qualsevol administració pública. Les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran 
d’acreditar, mitjançant declaració jurada o promesa, que no estan sotmesos a cap sanció disciplinària o condemna penal 
que els impedeixi l’accés a la funció publica en el seu estat d’origen.

- Certificació negativa de no haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat 
sexuals, així com pel tràfic d’éssers humans, entès com aquell referit a finalitats d’explotació sexual, tant a l’Estat espanyol 
com a l’estranger, expedida pel “Registre Central de Delinqüents Sexuals” del Ministeri de Justícia. En el cas de no posseir-
lo per la urgència en la contractació, presentarà una nova declaració responsable de no tenir antecedents per delictes 
sexuals i autoritzarà l’Ajuntament per obtenir-lo davant del “Registre Central de Delinqüents Sexuals” del Ministeri de 
Justícia, llevat que l’interessat acredités que ja ha presentat la corresponent sol·licitud.

si, dins del termini esmentat, i tret de casos de força major, les persones aspirants proposades no presenten la documentació 
o no reuneixen els requisits exigits, no podran ser contractades i quedaran anul·lades totes les seves actuacions, sens 
perjudici de la responsabilitat en què puguin haver incorregut per falsedat. seguidament es procediria a sol·licitar la referida 
documentació al següent aspirant.

Base 13.- Contractació.

una vegada presentada la documentació esmentada en la base anterior, l’alcaldia, mitjançant decret, procedirà a acordar la 
contractació de l’aspirant com a personal laboral temporal i a la signatura del corresponent contracte laboral.

Base 14.- Període de prova.

s’estableix un període de prova de 2 mesos per al treballador contractat, a comptar de l’endemà de la data de signatura del 
contracte. Les possibles situacions d’incapacitat temporal no interrompran el còmput del període. 

el treballador exercirà la seva tasca sota la supervisió de la persona responsable del servei on hagi estat destinat, moment 
durant el qual, en cas d’informe negatiu de la directora de les llars d’infants municipals perquè no és la persona idònia per 
desenvolupar les funcions derivades del lloc de treball (a l’informe valorarà la capacitat d’assumir les tasques encomanades 
i grau de fiabilitat; la capacitat d’aprenentatge; la disposició per complir o acceptar suggeriments i indicacions; la capacitat 
de presa de decisions; la integració en l’equip de treball i la col·laboració amb la resta de treballadors/es), amb la prèvia 
audiència de 5 dies naturals i amb la corresponent validació per decret d’alcaldia, el treballador podrà ser acomiadat per no 
superar el període de prova i quedarà exclòs de la Borsa de treball.

Base 15.- Incompatibilitats.

en l’exercici de les funcions atribuïdes al lloc de treball al qual l’aspirant ha estat destinat, que poden ser exercides en qualsevol 
dependència de l’ajuntament, li serà aplicable la normativa vigent sobre el règim d’incompatibilitats en el sector públic, en 
compliment de la qual l’aspirant, abans d’incorporar-se al servei de la corporació, haurà d’efectuar una declaració d’activitats 
i, si s’escau, sol·licitar la compatibilitat o exercir, altrament, l’opció prevista a l’article 10 de la Llei estatal 53/1984, de 26 de 
desembre, a l’article 10 de la Llei 21/1987, de 26 novembre i a l’article 337 del Decret 214/1990. 

Pel que fa a la determinació i adscripció al lloc de treball, règim d’horari i jornada, la persona contractada s’atindrà als acords 
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i resolucions que adoptin els òrgans corresponents de l’ajuntament.

Base 16.- Incidències.

El Tribunal qualificador queda facultat per resoldre els dubtes que es presentin i prendre els acords que calguin per garantir 
el funcionament correcte del procés selectiu.

Base 17.-  règim de recursos.

Contra els actes de tràmit del Tribunal qualificador 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.

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del Tribunal qualificador, si aquest últims decideixen directament o 
indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o 
perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar, en el termini d’un mes a comptar a partir 
de l’endemà de la seva publicació o notificació, recurs d’alçada davant de l’òrgan competent. Igualment els interessats poden 
interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la seva defensa.

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit de l’Alcaldia (delegables a la Junta de Govern Local), si aquests actes 
decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, 
o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessat podran interposar, d’acord amb 
l’article 123 i següents  de la Llei estatal 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, potestativament, recurs de reposició en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o 
notificació, davant de l’òrgan competent, o bé recurs contenciós administratiu d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1988, de 
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa en el termini de dos mesos, a comptar a partir de l’endemà 
de la seva publicació o notificació, davant el Jutjat contenciós administratiu de Girona, d’acord amb el que preveu l’article 9 
de la Llei esmentada.

Per la simple concurrència als processos selectius s’entén que l’aspirant accepta íntegrament aquestes bases, tret que, 
prèviament, hagi exercit el seu dret a impugnar-les.

annex  núm. 1. Temari:

1. Les característiques evolutives dels infants de 0-3 anys. Principals factors que intervenen en el seu desenvolupament.
2. Les funcions de la llar d’infants
3. La família com a primer agent de socialització. relacions entre la família i la llar d’infants.
4. educador/a a la llar d’infants. Característiques humanes i professionals. Fer d’educador/a.
5. el treball en equip a la llar d’infants.
6. el període d’adaptació a la llar d’infants
7. La vida quotidiana i els moments de cura a la llar d’infants.
8. Importància del joc en el creixement evolutiu dels infants de 0-3 anys. el joc com activitat d’ensenyament-aprenentatge.
9. L’organització del temps i dels espais a la llar d’infants.
10. el material de la llar d’infants. Organització. Tipologia.
11. Observació i documentació pedagògica
12. L’alimentació i el descans en la primera infància com a moments educatius
13. Capacitats i objectius del currículum d’educació infantil en el primer cicle d’educació infantil
14. L’avaluació a la llar d’infants. Tècniques i instruments d’avaluació en aquesta etapa.
15. Projecte educatiu de centre (PeC).

Cosa que es fa pública per a general coneixement.

Llagostera, 27 de maig de 2019 

Fermí santamaria Molero 
alcalde 


