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BASES REGULADORES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER PROVEÏR 
TEMPORALMENT EL LLOC DE TREBALL DE TÈCNIC DE PLA EDUCATIU 
D’ENTORN DE L’AJUNTAMENT DE LA SEU D’URGELL MITJANÇANT CONCURS 
OPOSICIÓ  
Primera. Objecte. 
 
L’objecte del procediment és contractar un Tècnic per coordinar i desenvolupar el Pla 
Educatiu d’Entorn  
 
Segona. Règim. 
 
El règim de la relació és laboral. 
 
Tercera. Durada del contracte. 
 
La durada del contracte és fins el 31/10/2022. 
 
Quarta. Jornada  
 
La jornada és complerta i flexible, amb possibilitat de torn partit (matí i tarda). 
 
Cinquena. Escala o categoria. 
 
La categoria és de Tècnic (equivalent al A2 pels funcionaris). 
 
Sisena. Retribució bruta mensual 
 
La retribució mensuals fixada segons l'estructura retributiva per als funcionaris és la les 
següent: 
 
Salari base 1050,06 € 
Complement destí (16) 383,19 € 
Complement específic 453,82 € 
 
 
Setena. Tasques. 
 
 
Les tasques que li corresponen són les següents: 
 

1. Realitzar tasques de gestió, estudi i proposta de caràcter tècnic especialitzat en 
l’àmbit socioeducatiu i comunitari, relacionades amb l’àmbit funcional del lloc de 
treball.  

2. Realitzar diagnosis compartides abans de planificar les estratègies d’actuació, 
plans anuals. 

3. Liderar i acompanyar els agents socioeducatius implicats amb el PEE i 
identificar-ne de nous per ampliar la xarxa de treball. 
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4. Planificar, executar i avaluar accions del PEE. 
5. Dinamitzar, facilitar, promoure i coordinar el voluntariat específic per a les 

activitats educatives del PEE. 
6. Participar i dinamitzar els espais de relació i treball del procés comunitari que 

calgui, així com les comissions del PEE. 
7. Convocar les reunions i espais de treball del PEE. Dinamitzar i cuidar la 

participació als espais. 
8. Assessorar, informar tècnicament i proposar millores de les actuacions del 

PEE. 
9. Mantenir les relacions tècniques entre l’Ajuntament i la resta de les 

Administracions en matèria d’educació. 
10. Supervisar la realització del pla d’actuacions i redactar informes sobre el 

seguiment i modificacions en els projectes durant el transcurs actuacions. 
11. Coordinar, planificar i redactar memòries. 
12. Redactar els plecs de condicions propis del seu àmbit d’actuació.  
13. Col·laborar en l’elaboració de plans, programes i projectes relacionats amb 

l’àmbit socioeducatiu. 
14. Gestionar i mantenir el sistema d’arxiu (fitxes d’activitats, fitxes de memòria, 

catàleg activitats... ) del seu àmbit d’actuació. 
15. Mantenir reunions de coordinació, supervisió i seguiment amb les persones que 

determini cada servei o recurs. 
16. Impartir la formació en el cas que fos necessari, de l’àmbit educatiu i 

comunitari. 
17. Participar com a persona tècnica en activitats i projectes propis de la 

corporació. 
18. Planificar i dur a terme actuacions de difusió i explicació del programa als 

diferents agents del territori. 
 
I, amb caràcter general, realitzar qualsevol altres funcions i tasques afins al seu 
subgrup professional / lloc de treball que se li encomanin i siguin necessàries per 
raons del servei. 
 
Vuitena. Requisis per a participar en la selecció. 
 
8.1. Per ser admeses al procés selectiu, les persones aspirants han de complir els 
requisits següents: 
 

 Nacionalitat: Tenir nacionalitat espanyola.  
 Edat: Tenir complerts els divuit anys i no haver arribat a l’edat de màxima de 

jubilació. 
 Capacitat: Posseir la capacitat funcional per realitzar les tasques.  
 Llengua catalana: Posseir el certificat de coneixements de nivell de suficiència 

de llengua catalana orals i escrits (certificat nivell C1) o alguna de les titulacions 
equivalents d’acord amb el Decret  3/2014, de 7 de gener, pel qual es modifica 
el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de 
coneixements de català  i amb l’Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, per 
la qual es refonen i s’actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als 
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certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística. 
Així mateix és d’aplicació el Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació 
del coneixement del català en els processos de selecció de personal i de 
provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya 

 Titulació: Tenir, o estar en condicions d’obtenir-lo en la data en què acabi el 
termini de presentació de sol·licituds, diplomatura o grau universitari o 
equivalent. 

 No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol 
de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de 
les Comunitats autònomes, ni estar inhabilitat absolutament o especialment per 
a l’ocupació de càrrecs públics per resolució judicial o per a l’accés al cos o 
escala de funcionaris. 

 No estar afectat per cap dels motius d’incompatibilitat i d’incapacitat dels 
previstos a la legislació vigent en la matèria 

 
8.2. Tots aquests requisits s’hauran d’acreditar mitjançant la presentació dels 

justificants i documents oportuns, degudament compulsats, i les declaracions jurades 

pertinents. En cas contrari, al no acreditar tots els requisits, l’aspirant serà exclòs de 

les proves. 

 

8.3. Les persones aspirants que no acreditin estar en possessió del certificat de 

coneixements d'idiomes de nivell C1 o alguna de les titulacions equivalents o es trobin 

en algun dels supòsits establerts a la base vuitena, hauran de fer la prova amb 

contingut anàleg al de les proves que es facin per obtenir el nivell. Sempre que sigui 

possible, la prova la farà una persona tècnica del Consorci de Normalització 

Lingüística. Aquesta té caràcter obligatori i eliminatori i es qualificarà d’apte o no apte. 

Les persones aspirants que no superin la prova de català no passaran a la fase 

següent. 

 
Novena. Presentació d'instàncies. 
 
9.1. Les instàncies hauran de presentar-se per la seu electrònica de l’Ajuntament de la 

Seu d’Urgell www.laseu.cat. En cas de no poder-se presentar electrònicament, 

s’acceptaran instàncies presencials i s’haurà de sol·licitar cita prèvia trucant a 

l’Ajuntament o al correu rrhh@aj-laseu.cat 

 
9.2. El termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies naturals comptadors a 

partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de 

Catalunya. Les bases i la convocatòria es publicaran íntegrament en el Butlletí Oficial de 

la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Els restants i successius 

anuncis d’aquesta convocatòria es faran públics únicament en el tauler d’anuncis de 

l’Ajuntament de la Seu d’Urgell. 
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9.3. Per poder ser admesa una sol·licitud, s’ha de presentar la següent documentació: 

 

- Sol·licitud de conformitat amb el model normalitzat. 

- Fotocòpia compulsada del Document Nacional d’Identitat. 

- Original o còpia degudament compulsada del títol acadèmic necessari  

- Document acreditatiu d’estar en possessió del nivell de suficiència C de la 

llengua catalana. No obstant això, en cas que les persones aspirants tinguin el 

nivell exigit de coneixements de català cal que ho acreditin documentalment, 

com a màxim, abans de l’inici de la prova de català. 

- Currículum vitae del sol·licitant. 

- Vida laboral. 

- Certificacions, títols, i/o altres documents acreditatius dels mèrits al·legats. 

 
9.4. Amb la formalització i presentació de la sol·licitud, les persones aspirants donen 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 tramitació del procés selectiu, 

d’acord amb la normativa vigent. Alhora, les persones aspirants donen el consentiment 

per tal que l’òrgan convocant faci les comprovacions i les acreditacions d’ofici sense 

que la persona aspirant hagi de presentar cap documentació que hi doni autorització 

expressa. L’acreditació de la documentació en la presentació de la sol·licitud en els 

registres de qualsevol de les oficines previstes en la convocatòria implicarà la 

denegació de l’autorització a l’òrgan convocant a realitzar les comprovacions d’ofici. 

 

9.5. En cas que no es presentin instàncies dins el termini citat, la Junta de Govern 

Local podrà prorrogar-lo per un o més períodes si ho considera convenient. A 

aquestes pròrrogues els seran d'aplicació aquestes bases. 

 

9.6. Quan les sol·licituds es presentin a les oficines de correus, caldrà que es faci en 

sobre obert, per tal que el funcionari de correus les dati i segelli abans de la seva 

certificació. 

 
Desena. Llista d'aspirants admesos i exclosos. 
 

10.1. Un cop rebudes les instàncies, els serveis municipals comprovaran si les 

instàncies i la documentació  són correctes i si els aspirants reuneixen tots els 

requisits. Cas que en resulti que algun aspirant no compleix els requisits o no hagi 

aportat tots els documents que ho acreditin, els requeriran per tal que en un termini de 

10 dies hàbils subsanin les deficiències aportant tots els documents necessaris. 

 

10.2. Si tots els aspirants han aportat els documents o un cop hagi transcorregut el 

termini citat en el punt anterior, la Junta de Govern Local aprovarà la relació de 

persones admeses i excloses. Aquesta llista es publicarà a l'e-tauler de l'Ajuntament. 
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Malgrat això, en aplicació del que preveu el segon paràgraf de l'art. 78 del Reglament 

del personal al servei de les entitats locals, es podrà substituir aquesta publicació per 

una notificació personal a tots els interessats. En el mateix acord es determinarà la 

composició concreta del tribunal (titulars i suplents) i el lloc, data i hora de la seva 

constitució i inici d’actuacions. 

 
Onzena. Tribunal. 
 
11.1. El tribunal qualificador estarà format per: 
 
President: 
- Un membre designat per l’Ajuntament. 

 
Vocals: 
- Tècnic d’educació 
- Dos membre designats pel Departament Educació 
- Un membre designat pel Consorci d’atenció a les persones de l’Alt Urgell (CAPAU) 
 

Actuarà fent les funcions de Secretari del tribunal la Cap de Recursos Humans. 

 
El règim de constitució i funcionament del Tribunal s’ajustarà a les previsions 
efectuades per la Llei 40/2015 de l’1 d’octubre. 
 
Dotzena. Procediment de selecció. 
 

12.1.El procediment de selecció tindrà dues fases i l’ordre de les actuacions serà el 

següent: 

 
 Prova de coneixements de català, si és necessària. 
 Fase d'oposició: realització d’un o diversos supòsits pràctics. 
 Fase de concurs: valoració dels mèrits al·legats pels aspirants. 

 

12.2. Els aspirants que no compareguin quedaran eliminats a excepció de casos de 
força major degudament justificats i valorats pel tribunal. 
 

Tretzena. Fase d’oposició  
13.1. La fase d’oposició serà obligatòria, eliminatòria i consistirà en resoldre un o 
diversos supòsits pràctics que plantejarà el Tribunal relacionat amb les comeses del 
lloc de treball.  
 
13.2. El temps màxim serà de dues hores, tot i que el Tribunal, en funció del nombre 
de preguntes que finalment decideixi, podrà fixar un temps inferior. 
 
13.3. Aquesta fase es puntuarà de 0 a 30 punts. Quedant eliminats els aspirants que 
no obtinguin la qualificació mínima de 15 punts  
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13.4. Per la correcció de la prova o les proves es valorarà el raonament, la solució 
proposada i la capacitat de redacció de l’aspirant.  
 
Catorzena. Fase de concurs 
 

14.1. Es valoraran els mèrits que siguin al·legats i justificats d’acord amb el barem que 
segueix a continuació. Els mèrits s’hauran d’acreditar mitjançant l’aportació de les 
fotocòpies compulsades dels corresponents diplomes o certificats, que caldrà 
acompanyar juntament amb la sol·licitud de participació en el present procés selectiu; 
en cas contrari, no podran ser valorats per l’òrgan de selecció. Els mèrits podran 
acreditar-se fins a la data de l’examen.  

 
a) Experiència professional: per cada mes complert de servei acreditat 

desenvolupant tasques equivalents o anàlogues a les del lloc de treball a 

l’administració pública o al sector privat, es valorarà a raó de 0,15 punts per 

mes, fins a un màxim de 3,00 punts. 
 

b) Formació: per l’assistència a cursos, jornades i seminaris relacionats amb les 

comeses assignades al lloc de treball, fins a un màxim de 2,00 punts, segons 

l’escala següent: 
- Per cada curs de10 a 40 hores: 0,20 punts 
- Per cada curs de 41 a 60 hores: 0,30 punts 
- Per cada curs més de 60 hores : 0,50 punts 

 
Quan els certificats d’assistència acreditin alhora l’aprofitament en el curs 
realitzat – sempre i quan el curs tingui una durada superior a 10 hores- 
s’incrementarà 0,20 punts la puntuació obtinguda. 
No es computaran, ni acumuladament, les activitats formatives inferiors a 10 
hores. 
 

c) Altres títols acadèmics: per altres títols acadèmics que tinguin relació directa 

amb el lloc de treball objecte de la convocatòria, fins a un màxim de 2,00 punts 
segons l’escala següent: 

- Titulacions de llicenciatura universitària o grau universitari diferents a 

l’exigit a la convocatòria i vinculat a les funcions del lloc de treball: 

2,00 punts 
- Titulacions de diplomatura diferents a l’exigit a la convocatòria i 

vinculat a les funcions del lloc de treball: 1,50 punts 
- Màster d’àmbit relacionat: 1,00 punt  
- Postgrau d’àmbit relacionat: 0,50 punts 
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d) Certificat d’ACTIC: per l’acreditació del certificat d’acreditació de 

competències tecnològiques de la informació i la comunicació (ACTIC), fins a 

un màxim de 1 punt, segons l’escala següent: 
- Certificat de nivell bàsic d’ACTIC: 0,50 punts 

- Certificat de nivell mitjà d’ACTIC: 1,00 punt 

 
e) Entrevista: de caràcter obligatori i no eliminatori. Consistirà en la realització 

d’una entrevista personal dels aspirants per tal de valorar la capacitat de 

lideratge d’iniciativa, de planificació estratègica i el treball en equip. L’entrevista 

es puntuarà màxim amb 2,00 punts.  

 

Màxima puntuació mèrits: 10 punts 

 

14.2. En cas que es produeixi un empat en la puntuació obtinguda entre dos o més 

aspirants, el Tribunal el resoldrà efectuant la proposta de contractació en favor de 

l’aspirant que hagi obtingut una major puntuació en la fase de concurs. 

 
Quinzena. Classificació dels aspirants i proposta. 
 

15.1. La classificació definitiva dels aspirants s’obtindrà de la suma total de les 

puntuacions obtingudes en el conjunt de les fases del procés selectiu. El Tribunal 

efectuarà la proposta de nomenament o contractació en favor de l'aspirant que hagi 

obtingut la màxima puntuació.  

 

15.2. L'òrgan de selecció no podrà proposar el nomenament o la contractació d'un 

nombre d'aspirants superior al de places convocades. 

 

15.3. Malgrat el que diu el punt anterior, l'Ajuntament podrà admetre que l'aspirant que 

hagi quedat en segon lloc pugui passar a la fase de pràctiques si l'aspirant classificat 

en primer lloc no s'hi presenta o no supera la prova. 

 

15.4. A fi de garantir el respecte i la confidencialitat de les dades de les persones 

aspirants, en el marc de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de 

Dades, les llistes on constin les qualificacions o valoracions atorgades tindran com a 

referència el número de registre d’entrada de la sol·licitud de cada persona aspirant, 

les inicials dels seus noms i cognoms, i les tres darreres xifres del seu Document 

Nacional d’Identitat. 

 

Setzena. Període de pràctiques. 
 

16.1. L’aspirant estarà en període de prova durant 2 mesos. 
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16.2.Durant aquest termini, el cap del departament d’educació de l’Ajuntament de la 

Seu supervisarà l’activitat de l’aspirant i, transcorregut el termini, farà un informe sobre 

el rendiment, actitud i capacitat de l'aspirant. 

 

16.3.Si l'avaluació és negativa, la Junta de Govern Local podrà optar entre convocar 

per a fer les pràctiques a l'aspirant que hagi quedat al següent lloc o convocar de nou 

un procés selectiu. 

 

Dissetena. Comunicació del resultat del concurs-oposició. 
 

El tribunal comunicarà formalment als aspirants el resultat de les puntuacions del 

concurs oposició, amb la proposta de nomenament i, si n'hi ha, l'ordre de la borsa. La 

comunicació es farà mitjançant anunci a l'e-TAULER de l'Ajuntament. Malgrat això, el 

tribunal podrà comunicar verbalment el resultat als aspirants i, en tal cas, amb aquesta 

comunicació s'entendrà complida l'obligació legal de comunicar el resultat als 

aspirants. 

 

Divuitena. Presentació de documents. 
 

18.1. L'aspirant seleccionat presentarà a l'Ajuntament, amb anterioritat al 

nomenament, els documents acreditatius de complir les condicions exigides a la base 

8 de la convocatòria i en el termini de vint dies naturals des que s'hagi publicat la 

relació de qui hagi obtingut plaça i, per tant, els següents: 

 

- Certificat mèdic de no patir malaltia ni defecte físic que impedeixi el normal 

exercici de les funcions pròpies de la plaça a proveir. 

- Declaració responsable de no estar inhabilitat per sentència ferma per a 

l'exercici de les funcions públiques, ni haver estat separat, per resolució 

disciplinària ferma, del servei de cap Administració pública. 

- Declaració de compatibilitat als efectes del que disposa l'article 10 de la Llei 

53/1984, de 26 de desembre, que regula les incompatibilitats del personal al 

servei de les administracions públiques, així com el règim contingut en la Llei 

21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats del personal al servei de 

l'Administració de la Generalitat de Catalunya. 

18.2. Llevat de força major, si  la persona en qui s'hagi fet la proposta de nomenament 

no presenta en termini, la documentació complerta i correcta, decaurà en tots els seus 

drets al nomenament i derivats de la superació del procés de selecció. En aquest cas, 

l'Ajuntament podrà fer els tràmits amb la persona aspirant que hagi quedat en segon 

lloc d'acord amb la puntuació total. 

 

Dinovena. Contractació o nomenament 
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19.1. A la vista de la proposta del tribunal, La Junta de Govern Local resoldrà 

motivadament el procés selectiu, contractant o nomenant, segons s'escaigui, l’aspirant 

aprovat. El contracte laboral que se subscriurà contindrà el corresponent període de 

prova. 

 

19.2. Els aspirants contractats disposaran de 15 dies hàbils per incorporar-se al seu lloc 

de treball. 

 
Vintena. Constitució de Borsa de treball. 
 

20.1. La borsa de treball estarà formada per les persones que aprovin la fase 

d’oposició i que no hagin estat seleccionades inicialment 

 

20.2. Les qualificacions obtingudes en aquesta convocatòria també determinaran 

l’ordre per als nomenaments i les contractacions temporals, a temps parcial o a 

jornada sencera, que puguin ser necessàries per a cobrir les necessitats que es 

produeixin. 

 
Vint-i-unena. Funcionament de la borsa 
 
En el cas que s’opti per acudir a la borsa, el sistema de funcionament serà el següent: 

 

- Tindrà una durada màxima de 2 anys des de l'acord de la JGL que fixi l'ordre 

dels aspirants. 

- S'oferirà el lloc de treball seguint l'ordre en què s'hagi formulat la borsa. 

- L'oferiment es farà per notificació electrònica. 

- Si la persona a qui pertoqui seguint l'ordre esmentat accepta l'oferta haurà de 

manifestar-ho en el termini màxim de 5 dies hàbils des de la comunicació 

l'oferiment. 

- Si no ho manifesta, passarà al final de la borsa i l'Ajuntament seguirà el mateix 

tràmit amb la persona que ocupi el lloc següent. 

- Un cop l'aspirant hagi manifestat l'acceptació, l'Ajuntament resoldrà contractar-

lo. 

- L'aspirant disposarà d'un termini d'un mes per incorporar-se al lloc de treball. 

 
Vint-i-dosena. Règim d’impugnacions i recursos. 
 

Contra l'aprovació de les bases i convocatòria, les llistes definitives de persones 

admeses i excloses, de les persones seleccionades i les resolucions per les quals es 

declara no superat el període de pràctiques, els interessats poden interposar 

alternativament els recursos següents: 



 

Ajuntament de 
la Seu d'Urgell 

Núm. Exp. RI-PER-2021/026 

 

DILIGÈNCIA: Aquestes bases van ser aprovades per la Junta de Govern Local en 
sessió de 27.12.21. 
 
La Seu d'Urgell, 
El Secretari 
Ramon Miñambres Rebés 
 

 

- Recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes des de la data de 

notificació o darrera publicació de l'acte o resolució. 

- Recurs contenciós administratiu davant de la jurisdicció contenciosa 

administrativa, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva 

notificació o publicació. 

 


