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PROVES SELECTIVES PER A LA CONTRACTACIÓ D’UN AUXILIAR PER A
RÀDIOSEU DURANT ELS MESOS DE JULIOL I AGOST DE 2019.
1. Bases generals.
1.1. L'objecte del procediment és contractar durant el mesos de juliol i agost un auxiliar
com a suport del personal de RàdioSeu.
1.2. La persona contractada haurà de fer tasques tècniques, de redacció i de locució.
2. Nombre de places.
2. Es necessita un auxiliar.
3. Dades del contracte.
3.1. El contracte és laboral a temps parcial, 20 hores setmanals. El grup de cotització
serà el 07 (sou base del grup C2 de funcionaris).
3.2. La durada del contracte serà de l’1 de juliol al 31 d'agost, i la durada de les
vacances seran proporcionals al temps treballat.
3.3. L’horari de treball s’establirà de dilluns a divendres de 10.00 a 14.00 hores, tot i
que es pot demanar flexibilitat en cas que ho requereixi el funcionament de l’emissora
(per exemple, en guàrdies de cap de setmana que es compensaran amb la reducció
de les hores de la jornada laboral ).
3.4 Les retribucions brutes seran de 503,99 € mensuals.
4. Requisits específics.
4.1. Els aspirants hauran de complir els requisits següents:
a. Edat: Podran optar a la plaça les persones que a la data d'inici del contracte tinguin
l'edat mínima de 18 anys.
b. Titulació: Cal tenir el títol d'ESO, EGB o qualsevol altre títol equivalent.
c. Català: Els aspirants han de tenir el nivell B de català o l’equivalent del CNL.
d. No patir cap malaltia ni tenir cap defecte físic que impedeixi l'exercici de les
funcions pròpies del lloc de treball.
e. No haver estat separat per mitjà d'expedient disciplinari del servei de qualsevol de
les administracions públiques, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de les funcions
públiques.
4.2. Tots aquests requisits s'hauran d'acreditar fins a la data límit de presentació
d’instàncies mitjançant la presentació dels justificants i documents oportuns i les
declaracions jurades pertinents. En cas contrari, l'aspirant serà exclòs de les proves.
5. Termini de presentació d'instàncies.
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5.1. Les instàncies hauran de presentar-se al registre de l’Ajuntament La Seu d’Urgell,
amb el model oficial que es facilitarà als interessats a les oficines municipals. El termini
per a presentar-les acabarà el dia 28.05.2019.
5.2. Amb les instàncies, els aspirants hauran de lliurar la següent documentació:
- Còpia del DNI.
- Còpia del títol acadèmic que els habiliti per participar a les proves.
- Els que el tinguin, el certificat que acrediti el coneixement de català.
- Un currículum.
5.3. La data límit de referència dels mèrits és la data límit per presentar les instàncies.
Per justificar-los, els aspirants hauran de presentar els documents necessaris o
fotocòpia compulsada fins el termini de presentació de les instàncies.
6. Procediment de selecció.
El procediment de selecció es farà en les fases següents:
a. Fase d’oposició, destinada a avaluar els coneixements teòrics i pràctics dels
aspirants.
b. Fase de concurs, destinada a avaluar els mèrit de cada aspirant.
7. Fase d'oposició.
7.1. La fase d'oposició consistirà en respondre durant un temps màxim d’una hora les
qüestions plantejades pel tribunal i que poden prendre la forma de tema de redacció,
de preguntes curtes o ambdues coses al mateix temps. Les preguntes es faran sobre
la gestió i el funcionament d’una emissora de ràdio. Podrà incloure també alguna prova
pràctica.
7.2. La prova serà eliminatòria, es puntuarà d’1 a 20 punts i caldrà treure'n 10 per a
aprovar-la.
8. Fase de concurs.
8.1. Els mèrits que el tribunal valorarà per fer la seva proposta són els següents:
a. Experiència com a treballador d’una emissora de ràdio fent feines de locució: fins a
2 punts, en proporció a la durada de la feina. Les fraccions es puntuaran en proporció
a la seva durada i les relacions a temps parcial es valoraran en proporció a la seva
durada. Les jornades reduïdes se sumaran per a convertir-les en l’equivalent a
jornades complertes.
b. Experiència com col·laborador voluntari d’una emissora de ràdio fent feines de
locució: fins a 1 punt, en proporció a la durada de la feina. Les fraccions es puntuaran
en proporció a la seva durada i les relacions a temps parcial es valoraran en proporció
a la seva durada. Les jornades reduïdes se sumaran per a convertir-les en l’equivalent
a jornades complertes.
c. Tenir titulació vinculada al lloc de treball( grau en Periodisme o grau en Comunicació
Audiovisual): fins a 3 punts (240 crèdits). En cas de no tenir el grau finalitzat es
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valorarà el número de crèdits de l’aspirant seguint la proporció per punt que resulti de
la puntuació màxima.
d. Altres mèrits vinculats: fins a 2 punts.
e. Entrevista personal: fins a 2 punts.
8.2. L'acreditació dels mèrits es farà mitjançant la presentació dels documents
justificants originals o de còpies compulsades.
9. Pràctiques.
9.1. L'aspirant aprovat hauran de passar un període de pràctiques durant un termini de
15 dies.
9.2. Durant aquest termini, la Directora de RàdioSeu, fiscalitzarà l’activitat dels
aspirants i, transcorregut el termini, farà un informe detallat amb sobre el rendiment,
actitud i capacitat de l'aspirant, i especificarà si és apte o no apte.
9.3. Si l'informe és negatiu, l’Ajuntament podrà contractar a l’aspirant que hagi quedat
en segon lloc en la llista de puntuacions.
10. Coneixement del català
Els aspirants hauran de superar una prova de català equivalent a les d'obtenir el nivell
B de coneixements de català. El resultat serà el d'apte o no apte. Els aspirants que
justifiquin tenir aquest nivell o equivalent en quedaran exempts i es consideraran
aptes.
11. Membres del tribunal
11.1. El tribunal composat per les persones següents:
President/a:
-

La directora de l’emissora municipal.

Vocals
-

Un locutor de Ràdio Seu o una persona vinculada als mitjans de comunicació de la
ciutat.

Secretari/a
- Una auxiliar administrativa del departament de Recursos Humans.
11.2. La Junta de Govern Local, en farà l'aprovació de la llista d'admesos i exclosos,
determinarà els membres concrets del tribunal i els seus suplents.
12. Data de les proves
Les proves es faran el dia 20.06.2019 a les 9 h a l’Ajuntament.
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13. Resultat del procés.
El tribunal, a la vista de la valoració dels mèrits proposarà a la Junta de Govern Local
que acordi contractar a l'aspirant que hagi obtingut major puntuació.
DILIGENCIA: Aquestes bases van ser aprovades per la Junta de Govern Local en
sessió de 13 de maig de 2019.
La Seu d'Urgell, 8 de maig de 2019.
El secretari.

Ramon Miñambres Rebés

