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“BASES REGULADORES QUE HAN DE REGIR LA SELECCIÓ, MI TJANÇANT 
CONCURS DE MÈRITS, DE TRES LLOC DE TREBALL PEL CASA LET D’ESTIU DE 
LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL DE VILANOVA DE BELLPUIG ” 
 
Que atesa la voluntat de l’Ajuntament d’oferir un Casalet d’Estiu per infants de 0 a 3 
anys, com a complement a l’activitat lectiva de la Llar d’Infants municipal, s’inicia un 
procés de selecció per a tres llocs de treball de tècnic/a educació infantil, grup C1, 
mitjançant concurs de mèrits, d’acord amb les següents bases: 
 
1.- OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA 
 
És objecte de la present convocatòria la regulació del procediment per a la selecció pel 
sistema de concurs de mèrits, de tres llocs de treball de tècnic/a educació infantil, 
adscrits als serveis de la Llar d’infants de l’Ajuntament, en règim de personal laboral 
temporal, contracte d’obra o servei, del grup de classificació C, subgrup C1. 
 
2.- CONDICIONS LABORALS I CARACTERÍSTIQUES DEL LLOC  DE TREBALL 
 
Els llocs de treball objecte d’aquesta convocatòria, tenen les característiques 
següents: 
 

• Àrea/departament: Serveis d’Educació. Llar d’infants. 
• Grup de classificació: C1 
• Denominació del lloc de treball: Tècnic/a educació infantil, . 
• Jornada: De dilluns a divendres 

− lloc de treball 1: jornada complerta de 37,5 h/set, incorporació a partir de 
01/07/2021 

− lloc de treball 2: jornada parcial de 30,5 h/set, incorporació a partir de 
01/07/2021 

− lloc de treball 3: jornada parcial 15 h/set, incorporació a partir de 
14/07/2021 

• Retribució bruta mensual, per jornada complerta de 37,5 hores setmanals: 
1.498,73 euros, incloent el prorrateig de les pagues extraordinàries. S’aplicarà 
amb la proporció corresponent a la jornada de cada lloc de treball. 

• Durada inicial del contracte: d’1 mes (juliol), prorrogable 1 altre mes (agost) 
 
3.- FUNCIONS DEL LLOC DE TREBALL 
 

• Vetllar perquè els infants se sentin segurs, tranquils i feliços el temps que 
passen al centre. 



• Posar en pràctica tots els elements i eines pedagògiques necessàries per oferir 
una atenció, cura i educació de qualitat als infants. 

• Seguir les indicacions derivades de la direcció. 
• Implementar el projecte educatiu i curricular del centre, realitzant les 

programacions d’aula corresponents, seguint les indicacions de la direcció. 
• Atendre a les famílies a les hores d’entrada i sortida. 
• Col·laborar amb les tasques d’ordre, neteja i desinfecció del centre. 
• Complir amb la normativa del centre, així com aquella que li sigui d’aplicació. 

 
4. REQUISITS DELS ASPIRANTS  
 
Per poder prendre part en el procés de selecció és necessari que els/les aspirants 
reuneixin el dia de la finalització del termini de presentació de sol·licituds les 
condicions següents: 
 
a) Tenir la nacionalitat  espanyola o la dels altres estats membres de la Unió Europea 
o la dels estats als quals, en virtut dels tractats internacionals subscrits per la Unió 
Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació dels/de les 
treballadors/es. 
 
També podran ésser admesos el cònjuge, els descendents i les descendents del 
cònjuge, tant per ciutadans espanyols com dels nacionals dels 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 i quan els cònjuges no 
estiguin separats de dret i els descendents siguin menors de 21 anys o majors 
d’aquesta edat però visquin a càrrec dels seus progenitors. 
 
Així mateix, podran presentar-se al procés de selecció les persones amb nacionalitat 
d’estats que no pertanyen a la Unió Europea, sempre que tinguin permís de residència 
i treball en vigor, d’acord amb la legislació d’estrangeria aplicable. 
 
b) Edat : haver complert 18 anys i no superar l'edat establerta per a la jubilació forçosa. 
 
c) Titulació : Estar en possessió de la titulació de tècnic/a educació infantil (grup de 
classificació C1) o títol equivalent i estar en condicions de tenir l’acreditació 
corresponent en la data que acaba el termini de presentació de sol·licituds.  
 
En cas d'invocar un títol equivalent al que s’exigeix s'ha d'acreditar per norma legal o 
certificació expedida pel Ministeri d’Educació i Ciència que ho acrediti. 
 
En el cas de títols equivalents o d’altres estats membres de la Unió Europea, les 
persones aspirants hauran d’acreditar documentalment l’equivalència o el 
reconeixement per l’estat espanyol. 
 
d) Capacitat funcional : posseir la capacitat física i psíquica necessària per a l'exercici 
de les funcions pròpies de la plaça convocada i no patir cap malaltia o defecte físic que 
impedeixin l’exercici de les funcions pròpies del lloc d etreball que s’ha de proveir. 
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e) No trobar-se sotmès en cap dels supòsits d’incapacitat o incompatibilitat  
previstos en la normativa reguladora sobre la matèria. 
 
f) Habilitació:  no estar inhabilitat/ada per a l'exercici de les funcions públiques, 
separat/ada mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol Administració 
pública ni trobar-se inhabilitat/da per a l’exercici de funcions públiques. 
 
g) Acreditar coneixements de castellà : serà obligatòria només per a les persones 
aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola. 
N'estaran exempts les persones aspirants que hagin acreditat que han cursat la 
primària, la secundària i el batxillerat a l'Estat espanyol; també aquelles que estan en 
possessió del Diploma de nivell superior d'espanyol que estableix el Reial decret 
1137/2002, de 31 d'octubre, o que han superat totes les proves adreçades a la seva 
obtenció, o les que disposin del Certificat d'aptitud en espanyol per a estrangers 
expedit per les escoles oficials d'idiomes. 
 
h) Disposar, com a mínim, del nivell “C1” (anterior nivell C) de coneixement de la 
llengua catalana , acreditat per la Junta de Normalització Lingüística o òrgan 
equivalent.  
 
i) Estar en possessió de certificat negatiu de delictes de naturalesa sexual  vigent . 
 
Els requisits indicats anteriorment s’han de complir el darrer dia del termini de 
presentació de sol·licituds i s’han de continuar complint fins a la subscripció del 
corresponent contracte de treball. 
 
5.- PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS 
 
Els/les interessats/des hauran de presentar la sol·licitud mitjançant: 
 
a) presentació de sol·licitud per participar en l’oferta de treball publicada pel Servei 
d’Ocupació de Catalunya, acompanyada de la documentació acreditativa tant dels 
requisits com dels mèrits que es declarin (altres titulacions, formació complementària, 
experiència professional).  
De no acreditar-se no es tindran per aportats, i per tant, no es valoraran com a mèrits, i 
tractant-se de requisits, seran causa de ser considerat el candidat/a exclòs/a del 
procés. 
 
b) presentació de sol·licitud que s’adjunta com a annex, adreçada a la presidenta de la 
corporació, al registre general de l’Ajuntament, o mitjançant el servei e-tram disponible 
a la seu electrònica de l’Ajuntament, en el termini de 10 (deu) dies naturals , 



comptadors a partir de l’endemà de la publicació del corresponent anunci en el Servei 
d’Ocupació de Catalunya, el tauler d’anuncis i l’e-tauler de la web de l’Ajuntament. 
 
En el cas de que es realitzi a través de correu administratiu, caldrà que l’aspirant ho 
comuniqui al correu secretaria@vilanovabellpuig.ddl.net com a màxim el mateix dia de 
la finalització del termini de presentació, adjuntant la sol·licitud segellada per 
l’administració o oficina de correus corresponent. 
 
La sol·licitud (model d’instància que s’adjunta com Annex) ha d’anar acompanyada de 
la següent documentació (original o còpia fefaent): 
 
a) Fotocòpia compulsada del DNI o altre document d’identitat 
b) Fotocòpia compulsada de la titulació exigida. 
c) Currículum vitae del sol·licitant. 
d) Fotocòpia compulsada de les certificacions, títols o altres documents acreditatius 
dels mèrits al·legats.  
e) Fotocòpia compulsada de l’acreditació de coneixement de castellà i llengua 
catalana, si s’escau. 
 
6.- LLISTA D'ADMESOS I EXCLOSOS 
 
Expirat el termini de presentació de sol·licituds la Presidenta de la Corporació dictarà 
resolució per declarar aprovades provisionalment les llistes d'admesos i exclosos, la 
qual s’exposarà al tauler d’anuncis i a la plana web de l’Ajuntament 
(vilanovabellpuig.ddl.net) i es concedirà un termini de tres dies hàbils per a esmenes i 
possibles reclamacions. 
 
Aquesta publicació substitueix la notificació individual als interessats. 
 
Les reclamacions seran acceptades o desestimades per resolució de la Presidència de 
la Corporació mitjançant la qual s’aprovarà la llista definitiva que es farà pública de la 
mateixa forma que la provisional. 
 
7.-. PUBLICITAT 
 
La publicació d’aquestes bases i la convocatòria del procés de selecció s’efectuarà al 
Servei d’Ocupació de Catalunya, al tauler d’anuncis i a l’e-tauler de la plana web de 
l’Ajuntament (vilanovabellpuig.ddl.net). 
 
La resta de comunicacions i resolucions relatives a aquest procés es duran a terme al 
tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la plana web de l’Ajuntament 
(vilanovabellpuig.ddl.net). 
 
8.- TRIBUNAL QUALIFICADOR 
 
El Tribunal estarà composat per tres membres d’igual o superior categoria professional 
de l’exigida, i actuarà com a Secretària, amb veu però sense vot, la de la Corporació. 
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La composició del tribunal s’ha d’ajustar al principi d’especialitat i tots els seus 
membres haurà de posseir un nivell de titulació igual o superior a l’exigit per la plaça, 
estant format per 3 membres. 
 
La designació nominal dels membres, que inclourà la dels respectius suplents, es 
publicarà en el tauler d'edictes de l'Ajuntament de Vilanova de Bellpuig, conjuntament 
amb la llista d'aspirants admesos i exclosos, així com la data i hora de l'inici del procés 
selectiu, i s’ajustarà a les regles establertes a l'article 72 del Decret 214/1990. 
 
El tribunal pot disposar la incorporació d’assessors especialistes amb veu però sense 
vot per a totes o alguna de les proves. 
 
La participació en el tribunal qualificador dóna lloc a la indemnització en concepte 
d’assistència, d’acord amb el que estableix el Reial decret 462/2002, de 24 de maig, 
sobre indemnitzacions per raó del servei i el Decret 138/2008, de 8 de juliol, 
d'indemnitzacions per raó del Servei. 
 
De cada sessió que faci el tribunal qualificador s’ha d’estendre l’acta corresponent, 
signada pel secretari/ria, que n’ha de donar fe, amb el vistiplau del president/a, i de 
tots els membres. 
 
Els dubtes o reclamacions que puguin originar-se amb la interpretació de l’aplicació de 
les bases de la present convocatòria, així com el que hagi de fer-se en els casos no 
previstos, seran resoltes pel Tribunal, per majoria. 
 
9.- PROCÉS DE SELECCIÓ DEL CONCURS 
 
El tribunal designat amb aquesta finalitat es constituirà, i iniciarà la realització del 
procés de selecció dels candidats com s'indica tot seguit : 
 
El procediment de selecció és el de concurs, que consisteix a valorar, d’acord amb el 
barem inclòs en la convocatòria, determinades condicions de formació, mèrits o nivells 
d’experiència, relacionats amb les característiques dels llocs de treball. 
 
En aquesta, es valoraran pel Tribunal els mèrits i circumstàncies personals en el seu 
cas al·legats per les persones aspirants que hagin superat la primera fase del procés 
selectiu, en base a la documentació acreditativa aportada per aquestes (mitjançant 
original o còpia compulsada) en el termini de presentació de llurs sol·licituds de 
participació, i amb subjecció al següent barem: 
 
A. Titulació acadèmica superior a l’exigida: fins a  un  màxim de 10 punts 



 
Titulació Grau de Magisteri en Educació Infantil, Psicologia, Psicopedagogia i 
Pedagogia: a raó de 5 punts per titulació 
 
B. Formació: fins a un màxim de 10 punts 
 
Cursos, jornades i seminaris, impartits per Universitats, Instituts o Escoles oficials, 
relacionats amb el contingut funcional del lloc de treball: 
 

• Cursats fins l’any 2.009, aquest inclós: 
 

- De fins a 20 hores, 0,5 punts per cadascun 
- De 20 a 49 hores, 1 punts per cadascun 
- A partir de 50 hores, 1,5 punts per cadascun 
 

• Cursats a partir de l’any 2.010, aquest inclós: 
 
- De fins a 20 hores, 1 punts per cadascun 
- De 20 a 49 hores, 1,5 punts per cadascun 
- A partir de 50 hores, 2 punts per cadascun 
 

Aquests mèrits cal acreditar-los documentalment, mitjançant certificats originals 
emesos pels òrgans competents o fotocòpies compulsades dels títols o diplomes. 
 
Els cursos o jornades que no tinguin acreditada la durada es valoraran com els de 
menys de 20 hores de durada. 
 
Els màsters i  postgraus relacionats amb el contingut funcional del lloc de treball, en 
cas de no constar la durada, es valoraran com de més de 50 hores. 
 
C. Experiència professional  en tasques pròpies del lloc de treball a desenvolupar: 
fins a un màxim de 20 punts  
 
Per serveis prestats a Llars d’infants, públiques o privades, ocupant llocs de treball 
funcions i continguts iguals o similars als objecte de la convocatòria: a raó de 0,2 punts 
per mes treballat. 
 
Els serveis prestats a que es refereix el punt anterior s’han d’acreditar amb document 
degudament compulsat, especificant el temps exacte de prestació del servei, 
l’administració on es va prestar els serveis i les tasques que va desenvolupar durant el 
període que correspongui. 
 
Es comptarà per mesos sencers. 
 
D. Entrevista personal: en cas de realitzar-se, fin s a un màxim de 15 punts 
 
El tribunal podrà realitzar una entrevista amb els/les aspirants per a la concreció i 
sobre els mèrits acreditats, per tal de valorar el coneixement de les funcions 
reservades a desenvolupar i l’adaptació del seu perfil formatiu i professional als llocs 
de treball. 
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En cas de realitzar-se aquesta entrevista, serà obligatòria per a tots els aspirants, que 
seran convocats mitjançant publicació al tauler d’anuncis i a la plana web de 
l’Ajuntament, en la que es fixarà la data i l’hora de realització. L’entrevista s’efectuarà 
per ordre alfabètic i en crida única i les persones candidates hauran d’acreditar-se 
mitjançant el DNI. La no assistència serà motiu d’exclusió del procés de concurrència, 
llevat de casos de força major degudament acreditats. 
 
Conforme a l’article 96.2 del Reglament del Personal al Servei de les Entitats Locals 
aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de juliol, per valorar els nivells d’experiència es 
podran realitzar comprovacions de caràcter pràctic. 
 
En cas d’empat es procedirà a un sorteig entre els candidats que obtinguin la mateixa 
puntuació màxima. 
 
El candidat que obtingui la millor puntuació serà seleccionat per ocupar el lloc de 
treball 1 ( jornada complerta de 37,5 h/set, incorporació a partir de 01/07/2021), el que 
quedi en segona posició el lloc de treball 2 (jornada parcial de 30,5 h/set, incorporació 
a partir de 01/07/2021) i el tercer, el lloc de treball 3 (jornada parcial 15 h/set, 
incorporació a partir de 14/07/2021). 
 
10.- SELECCIÓ DE CANDIDATS 
 
Finalitzada la qualificació definitiva dels aspirants mitjançant la suma de les 
puntuacions obtingudes en cada un dels mèrits previstos en la base anterior, el 
Tribunal elevarà a la presidència de la corporació per a la formalització del 
corresponent contracte, juntament amb l’acta, la llista dels aspirants classificats de 
major a menor puntuació o la proposta per declarar deserta la convocatòria si es 
considerés que cap dels aspirants assoleix el nivell adient per al desenvolupament del 
lloc de treball, la qual s’exposarà al tauler d’anuncis i a la plana web de l’Ajuntament 
(vilanovabellpuig.ddl.net). 
 
11.- PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS I FORMALITZACIÓ DEL C ONTRACTE 
 
L'aspirant proposat haurà de presentar a la secretaria de la corporació, la següent 
documentació: 
 
- Declaració responsable de no trobar-se inhabilitat/da per a l’exercici de càrrecs 
públics i de no haver estat separat/da mitjançant expedient disciplinari del servei de 
l’Administració Pública. Els/les aspirants de nacionalitat d’algun estat membre de la 
Unió Europea o país amb conveni subscrit amb la mateixa i ratificat per Espanya 



hauran de presentar documentació certificada per les autoritats competents del seu 
país d’origen amb acreditació de no estar sotmès/a a sanció disciplinaria o condemna 
pel que impedeixi, al seu Estat, l’accés a la funció pública. 
 
- Declaració responsable de no trobar-se sotmès/a a alguna de les causes 
d’incompatibilitat previstes a la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del 
personal al Servei de les Administracions Públiques. 
 
- Certificat acreditatiu de no patir cap malaltia o defecte físic que impossibiliti l’exercici 
normal de la funció. 
 
Llevat força major impeditiva lliurement apreciada pel Tribunal, cas de no presentar la 
documentació o resultar d’aquesta que no reuneix qualsevol dels requisits exigits, 
l’aspirant proposat/da decaurà en tots els seus drets en el procediment i els derivats de 
la superació del procés de selecció, sens perjudici de les possibles responsabilitats 
penals en les quals hagi pogut eventualment incórrer. 
 
L’òrgan competent, al que s’haurà elevat la proposta de candidats, procedirà a la 
formalització per escrit del contracte, prèvia justificació de les condicions de capacitat i 
requisits exigits en la convocatòria. 
 
Fins que no es formalitzi el contracte, l’aspirant no tindrà dret a cap percepció 
econòmica.  
 
12. BORSA DE TREBALL. 
 
La resta de candidats/tes que hagin superat el concurs i no hagin estat 
seleccionats/des constituiran una llista d’espera per a cobrir temporalment les vacants 
i/o substitucions que per causes sobrevingudes, si l’Ajuntament ho estima convenient 
per raó del servei. 
 
Les crides per substitucions es realitzaran per estricte ordre de puntuació,i la renúncia 
al lloc que es proposi suposarà passar al darrer lloc de la llista, llevat que es justifiqui 
documentalment una situació de malaltia, risc durant l’embaràs, permís de maternitat o 
paternitat, relació de treball temporal igual o inferior a sis mesos, deure inexcusable 
públic, o raions de força major estimades per l’Administració.  
 
13.- RÈGIM DE RECURSOS 
 
Les presents bases i convocatòria podran ser impugnades de conformitat amb 
l’establert en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques. 
 
Així mateix, la Jurisdicció competent per resoldre les controvèrsies en relació amb els 
efectes i resolució del contracte laboral serà la Jurisdicció Social.  
 
Contra la convocatòria i les seves bases, que esgoten la via administrativa, es podrà 
interposar pels interessats recurs de reposició en el termini d’un mes davant l’Alcaldia, 
previ al contenciós administratiu en el termini de dos mesos davant el Jutjat del 
Contenciós Administratiu de Lleida o, a la seva elecció, el que correspongui al seu 
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domicili, a partir de l’endemà al de publicació del seu anunci en el Butlletí Oficial de la 
Província (article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció 
Contenciós-Administrativa). 
 
En el no previst a les bases serà aplicable el Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, 
pel qual s’aprova el  text únic de la Llei de la Funció Pública de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya, el Reglament del Personal al Servei de les Entitats Locals 
aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de juliol; el Text Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic 
de l’Empleat Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre; el Text 
Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat pel Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril; la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del Règim Local; el Text 
Refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local aprovat pel Reial 
decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril; el Text Refós de la Llei de l’Estatut dels 
Treballadors aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre. 
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ANNEX 1 - SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ EN EL CONCURS DE MÈR ITS PER 
LA SELECCIÓ PER TRES LLOC DE TREBALL PEL CASALET D’ ESTIU DE LA 
LLAR D’INFANTS MUNICIPAL DE VILANOVA DE BELLPUIG 
 
DADES PERSONALS: 

 
- Cognoms, nom: 
 
- DNI o document identificatiu: 
 
- Adreça de residència: 
 
- Adreça a efectes de notificacions: 
 
- Telèfon/s (mòbil, obligatori): 
 
- Correu electrònic (obligatori): 
 
D’acord amb la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als 
serveis públics, en qualsevol moment de tramitació de l’expedient, en cas que així es 
desitgi, es pot optar per la notificació efectuada per mitjans electrònics. 
 
EXPOSO: 
 
1) Que estic en possessió del títol de tècnic/a educació infantil. 
 
2) Que d’acord amb allò que determinen les Bases que regeixen la convocatòria, 
 

a)  acredito disposar, com a mínim, del nivell “C1” de coneixement de la llengua 
catalana 
b)  no tenint la nacionalitat espanyola, acredito els coneixements de castellà 
suficients 
 

3) Que conec i reuneixo les condicions establertes en la Base 4a d’aquesta 
convocatòria, el que declaro sota jurament o promesa. 
 
4) Que adjunto a la present sol·licitud la documentació exigida a les referides 
bases per participar en el procés selectiu convocat. 
 
Per tot l’exposat, SOL·LICITO:  
 



Ésser admès/a per a participar en la convocatòria per a cobrir un dels tres lloc de 
treball pel casalet d’estiu de la Llar d’infants municipal de Vilanova de BELLPUIG, 
segons les Bases aprovades que declaro expressament conèixer. 
 
A................................., ......de..................de 2021 

 
(signatura) 
 



      
 
            AJUNTAMENT                                                                                  Dr. Gassol,1 
                      DE                                                                                     Tel. 973 32 40 00 
VILANOVA DE BELLPUIG                                                                Fax. 973 32 43 21 
                    LLEIDA                                                                      ajuntament@vilanovabellpuig.ddl.net 
 
 
 
ANNEX 2.- DECLARACIÓ RESPONSABLE  
 
DADES PERSONALS 
 

 
- Cognoms, nom: 
 
- DNI o document identificatiu: 
 
- Adreça de residència: 
 
- Adreça a efectes de notificacions: 
 
- Telèfon/s (mòbil, obligatori): 
 
- Correu electrònic (obligatori): 
 
DECLARA   
 
A) No trobar-se sotmès en cap dels supòsits d’incapacitat o incompatibilitat previstos 
en la normativa reguladora sobre la matèria. 
 
B) No estar inhabilitat/ada per a l'exercici de les funcions públiques, separat/ada 
mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol Administració pública ni trobar-
se inhabilitat/da per a l’exercici de funcions públiques. 
 
I per deixar-ne constància, signo la present declaració a                                             , 
a ...................................................... de 2021. 

 
 
 
 
 
 
(signatura) 
 
 


