
ANUNCI

Per resolució d´ alcaldia  d´aquest Ajuntament de data 19 de juliol  de 2019 s´han aprovat 

les bases i convocatòria per a cobrir la següent plaça a la Llar d´infants Municipal de 

Corbera d´Ebre en règim laboral temporal a temps parcial i mitjançant concurs, per a la 

substitució de personal per baixa de maternitat  :

1 Educador / a   Llar d´Infants Municipal .

Bases .- 

Primera.- Objecte de la convocatòria.

És objecte de les presents bases la convocatòria de la plaça de Educador /a de la Llar d

´Infants Municipal mitjançant concurs lliure en règim temporal a temps parcial per a la 

substitució de personal per baixa de maternitat així  com la creació d´una borsa de treball 

per als propers dos anys. Incorporació immediata  

Segona.- Modalitat del contracte

La modalitat del contracte és laboral temporal a temps parcial . 

Condicions d´admissió d´aspirants. 

a) Tenir nacionalitat espanyola o de qualsevol estat de la Unió Europea.

b) Posseir la capacitat funcional per al desenvolupament de les tasques.

c) Tenir els 18 anys i no excedir si s´escau de l´edat màxima de jubilació forçosa.

d) No trobar-se incurs en cap de les causes d ´incapacitat ni incompatibilitat previstes 

en la llei.

e) No haver estat separat per causa d´expedient disciplinari del Servei de l

´Administració pública, ni trobar-se inhabilitat per a l´exercici de les funcions 

publiques en sentencia ferma.

f) Estar en possessió del títol de Tècnic Superior en educació infantil o títol 

equivalent.

Tercera.- 

Les instàncies per sol·licitar prendre part en el procés es presentaran en el Registre 

General de l´Ajuntament en el termini de 7 dies naturals des de l´endemà de la publicació 

de la convocatòria i s´adreçaran a l´Ajuntament de Corbera d´Ebre . 
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Els aspirants han de manifestar que compleixen totes les condicions exigides a la base 

segona i que es comprometen a prestar jurament o promesa tal com preveu el Decret 

359/1986 de 4 de desembre.

Les sol·licituds han d´anar acompanyades d´un currículum vitae de l´aspirant, fotocopia 

del DNI, del títols acadèmics i de la documentació acreditativa dels mèrits que s’al·leguin 

per a la fase de concurs. Tots els documents s´han de presentar mitjançant fotocopies 

degudament compulsades. 

Quarta.- Llista d´aspirants.

Un cop finalitzi  el termini de presentació d´instàncies la presidència aprovarà la llista 

d’admesos i exclosos que es farà pública al tauler d´anuncis de l´Ajuntament i a la web de l

´ajuntament .S´obrirà un termini de 2 dies hàbils per presentar al·legacions o 

reclamacions. Cas de no presentar-ne  la relació d´admesos i exclosos serà definitiva. 

Cinquena.- Tribunal.

President.- Directora llar infants de Corbera d´Ebre

Secretari.- El de la Corporació o personal d´administració que el substitueixi. .

Vocals. 

.- Un tècnic del Consell Comarcal de la Terra Alta 

.- Un tècnic del Consell Comarcal de la Terra Alta 

La designació dels membres del Tribunal amb els corresponents suplents es farà pública 

com a mínim 3 dies abans de la entrevista i valoració de currículums. 

El tribunal pot disposar la incorporació de tècnics amb veu però sense vot. 

Sisena.- Inici i desenvolupament del concurs.- 

El dia i hora d´inici es publicarà al tauler d´anuncis com a mínim 3 dies abans del 

desenvolupament de la entrevista i valoració de currículums.

Setena valoració.-

El Tribunal procedirà a la valoració dels mèrits al·legats pel concursant i provats 

documentalment.

Aquesta valoració és farà d´acord amb els criteris següents :

1.- Per haver exercit tasques com a Educador / a de la Llar d´Infants 0,5  punts per mes de 

servei.
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Màxim  1,5   punts.

2.- Per altres titulacions a banda de la requerida , llicenciatura o diplomatura. 0,5 punts 

per títol,.

Màxim 1 punts. 

3.- Per cursos realitzats de més de 20 hores  relacionats amb la plaça a cobrir.0,1 punts per 

curs.

Màxim 0,5  punts. 

Vuitena.- Entrevista personal.

Per valoració lliure d ´una entrevista relacionada amb la titulació exigida i la plaça a cobrir. 

Màxim 2 punts. 

Novena.- Coneixements de llengua catalana.

Aquesta prova queden exempts /es de realitzar-la els i les aspirants que acreditin 

documentalment dins el  termini de presentació de sol·licituds posseir el certificat 

corresponent al nivell C o equivalent.

Aquell o aquelles que no ho acreditin realitzaran un exercici de coneixements sintàctics , 

comprensió i coneixements orals i escrits . Aquesta prova anirà a càrrec del CNL.

Desena.- El tribunal publicarà les valoracions obtingudes al tauler d´anuncis  i elevarà la 

proposta  a  l´Ajuntament.  ,  en  el  termini  màxim  d´un  mes  s´haurà  de  formalitzar  el 

contracte.

Onzena.- L´Ajuntament  farà  publica  la  llista  definitiva  amb  l´ordre  del  resultat  de  les 

proves per tal de constituir  una borsa de treball que estarà vigent dos anys per tal de 

procedir a les substitucions temporals necessàries fins al mes de setembre  de l´any 2021.
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