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CONVOCATÒRIA PER A LA SELECCIÓ D’UNA PERSONA PER A LA CONTRACTACIÓ COM A 
TÈCNIC/A SUPERIOR EN EDUCACIÓ INFANTIL  

 
1. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA 
És objecte de la present convocatòria la selecció d’una persona per a la contractació com a Tècnic/a 
Superior en Educació Infantil.  
 
2. LLOC DE TREBALL 
Escola Bressol municipal 
 
3. NOMBRE DE LLOCS 
Un 
 
4. CATEGORIA PROFESSIONAL 
Nivell C2, 12 segons conveni laboral de l’Ajuntament de la Pobla de Segur.  
 
5. RETRIBUCIONS 
Nivell C2, 12 i complements específics segons conveni laboral de l’Ajuntament de la Pobla de Segur.  
 
6. TASQUES A REALITZAR 
Col·laborar amb els/les mestres-tutors/es del primer cicle de l’educació infantil en el procés educatiu de 
l’alumnat, principalment en el desenvolupament d’hàbits d’autonomia i en l’atenció a la les necessitats 
bàsiques dels infants, amb les funcions següents:  

� Participar en la preparació i desenvolupament d’activitats d’ensenyament i aprenentatge: 
organització de l’aula, elaboració de materials didàctics, suport al desenvolupament de la sessió.  

� Col•laborar en la planificació i el desenvolupament d’activitats d’ensenyament i aprenentatge 
d’hàbits d’autonomia de l’alumnat.  

� Dur a terme activitats específiques amb alumnes pautades pel mestre/a tutor.  
� Col•laborar en les activitats específiques d’atenció a les necessitats bàsiques dels infants.  
� Participar en processos d’observació dels infants. 
 

7. DURADA DEL CONTRACTE I JORNADA LABORAL 
Del 12 de setembre de 2017 al 30 de juny de 2018 (32 hores/setmana) 

 
8. REQUISITS GENERALS MÍNIMS 
- Titulació de CFGS d'Educació Infantil  o equivalent 
- Certificat negatiu del Registre Central de Delinqüents Sexuals 
 
9. DOCUMENTS A PRESENTAR:  
a) Instància - sol·licitud adreçada a l’Alcaldia (es pot descarregar a www.lapobladesegur.cat).  
b) Currículum Vitae 
c) Fotocòpia del DNI 
d) Fotocòpia compulsada de la titulació acadèmica exigida 
e) Fotocòpia compulsada dels documents acreditatius del mèrits al·legats 
f ) Informe de vida laboral 
g) Certificat negatiu del Registre Central de Delinqüents Sexuals 
 
És imprescindible que la sol·licitud estigui signada per la persona aspirant. La manca de signatura 
comporta l’exclusió. 
 
Amb la presentació de la sol·licitud els aspirants donen el seu 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. 
 
10. PRESENTACIÓ D’INSTÀNCIES I DOCUMENTS 
 
Les instàncies i documents adjunts, es presentaran de dilluns a divendres de 9 a 14:30 hores i dissabtes 
de 9 a 13 hores al Registre General de l’Ajuntament i/o en la forma assenyalada en la  Llei 39/2015, d’1 
d’octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques.  

 
11. ÒRGAN DE VALORACIÓ/SELECCIÓ 



 
Tècnica de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de la Pobla de Segur 
Directora de l’Escola Bressol Municipal de l’Ajuntament de la Pobla de Segur 

     Secretària de l’Ajuntament de la pobla de Segur que actuarà igualment com a secretària de l’òrgan de 
selecció 
 

 
12. PROCÉS DE SELECCIÓ: 
  
Mitjançant l’avaluació de mèrits presentats pels candidats 
a. Títol de diplomat/da, llicenciat/da, grau universitari, màster o curs de postgrau: a més de l’establert com 
a requisit mínim, relacionat amb el món de l’educació infantil: 1 punt per titulació. Màxim de 2 punts.  
 
b. Cursos, seminaris o jornades específics en matèria d’Educació Infantil:  

- Curs de 40 hores o més: 0,75 punts per curs. Màxim de 3 punts 
- Curs o seminari de menys de 40 hores: 0,25 punts per curs. Màxim de 2 punts. 

 
 

d. Idiomes:  
- Català. Màxim 1 punt:  

- Nivell C1: 0,5 punts 
- Nivell C2: 0,5 punts 

 
e. Experiència professional:  
 - En llars d’infants o escoles bressol de l’administració pública, 0,25 punts per mes complert treballat, 

fins a un màxim de 5 punts. 
 - En llars d’infants o escoles bressol de l’empresa privada, 0,15 punts per mes complert treballat, fins 

a un màxim de 5 punts. 
 
 
L’òrgan de selecció es reserva amb caràcter potesta tiu el dret a realitzar una entrevista amb el/a 
els/les aspirants  que hagin obtingut més puntuació  que servirà per comentar i aclarir aspectes 
relacionats amb les tasques a desenvolupar en el lloc de treball al qual opta, valorant-se conjuntament 
l’adequació de la persona al lloc de treball, i especialment la capacitat de relació interpersonal, la 
capacitat de treballar en equip, i l’organització i planificació del treball. . 
 
Així mateix s’hi avaluarà el coneixement de l’administració pública i l’experiència amb la tasca educativa 
en educació infantil, la capacitat per a la comunicació, les relacions personals, les habilitats socials, la 
disposició de recursos, el grau de motivació i el treball amb equip. 
 
 
13. PUBLICACIÓ DE RESULTATS. 

 
Un cop finalitzada la qualificació dels aspirants es publicarà al tauler electrònic de l’ajuntament de la Pobla 
de Segur la relació per ordre de puntuació, i es procedirà si escau a la formalització del corresponent 
contracte com Tècnic/a Superior d’Educació Infantil amb l’aspirant que hagi quedat en primer lloc tenint 
en compte el següent:  

 
El/la aspirant proposat/da haurà de presentar a l’Ajuntament de la Pobla de Segur, dins el termini dels 5 
dies naturals comptadors des de la data de publicació dels resultats la documentació següent: 
 
Certificat mèdic oficial 
 
a) Declaració de no estar inhabilitat per a l’exercici de les funcions públiques ni estar separat mitjançant 
expedient disciplinari del servei de qualsevol administració pública. Els 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 pública en el 
seu estat d’origen. 

 
b) Declaració de no estar inclòs en cap dels supòsits d’incompatibilitat previstos a la legislació vigent, o 
declaració que se sol·licitarà l’autorització de compatibilitat, o que s’exercirà l’opció que preveu l’article 10 
de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la 
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Generalitat de Catalunya. 
 
El/la aspirant proposat que no presenti la documentació requerida, llevat dels casos de força major que 
seran degudament comprovats per l’autoritat convocant, i el que no compleixi les condicions i els requisits 
exigits, no podrà ser contractat i quedaran anul·lades les seves actuacions, sens perjudici de la 
responsabilitat en què hagin pogut incórrer en cas de falsedat. 

 
14. FUNCIONAMENT DE LA BORSA DE TREBALL 
 
La resta d’aspirants que hagin superat aquest procés entraran a formar part d’una borsa de treball  per a 
les futures contractacions que siguin necessàries per cobrir vacants temporalment o altres situacions en 
règim de contracte temporal o funcionari interí de la categoria professional corresponent, ordenats segons 
la puntuació obtinguda. 

 
L’integrant de la borsa que obtingui un contracte de treball a l’ajuntament de la Pobla de Segur causarà 
baixa a la borsa i una vegada finalitza el contracte tornarà a causar alta en la borsa d’ocupació en el lloc 
de la mateixa que li correspongui  en relació amb els punts obtinguts. 

 
La renúncia a un lloc de treball ofertat suposarà el pas de l’aspirant a la última posició de la borsa 
d’ocupació, llevat que concorri una de les circumstàncies següents: 

 
• Part, baixa per maternitat o situacions assimilables 

 
• Malaltia greu que impedeixi l’assistència a treball, sempre que s’acrediti degudament 

 
• Exercici de càrrec públic representatiu que impossibiliti l’assistència al treball  

 
Aquesta borsa tindrà una vigència màxima de 2 anys. 
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