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ANUNCI EN EL BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA DE GIRONA 
 
SUMARI  
Resolució de presidència de data 9 de novembre de 2020, per la qual s'aproven les 
bases i la convocatòria per a la constitució d'una borsa d'ocupació per cobrir de forma 
temporal les possibles vacants en els llocs de treball de mestre, educador/a i monitor/a 
de menjador. 
 
TEXT  
Havent-se aprovat per Resolució de presidència les bases i la convocatòria per a la 
constitució d'una borsa d'ocupació, s'obre el termini de presentació de sol·licituds, que 
serà de deu dies hàbils a comptar des de l'endemà a la publicació de l'anunci en el BOP 
de Girona. 
 
Els successius anuncis d'aquesta convocatòria, quan procedeixin de conformitat amb 
les bases, es publicaran a la seu electrònica de l'Ajuntament d’Alp. 

 
Contra les presents bases, que posen fi a la via administrativa, es pot interposar 
alternativament o recurs de reposició potestatiu, en el termini d'un mes a comptar des 
de l'endemà a la publicació del present anuncio, davant l'Alcaldia d'aquest Ajuntament, 
de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions pública, o recurs contenciós-
administratiu, davant el Jutjat del Contenciós-Administratiu de Girona, en el termini de 
dos mesos a comptar des de l'endemà a la publicació del present anunci, de conformitat 
amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció Contenciós-
Administrativa. Si s'optés per interposar el recurs de reposició potestatiu, no podrà 
interposar recurs contenciós-administratiu fins que aquell sigui resolt expressament o 
s'hagi produït la seva desestimació per silenci. Tot això sense perjudici de què pugui 
exercitar qualsevol altre recurs que estimi pertinent.  
 
S'adjunten les bases reguladores que regiran la convocatòria: 
 
BASES QUE REGIRAN LA CONVOCATÒRIA DE SELECCIÓ DE LES PERSONES 
QUE INTEGRARAN LA BORSA DE TREBALL PER COBRIR LLOCS DE TREBALL 
DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL, PER LES VACANTS QUE ES PUGUIN 
PRODUIR A LA MANCOMUNITAT EN EL SERVEI DE LLAR D’INFANTS. 
 
1.- Objecte de la convocatòria. 
Aquestes bases tenen per objecte la selecció de les persones que integraran les borses 
de treball de personal per a poder proveir amb caràcter laboral temporal places de 
mestre, d’educador/a i monitor/a de la Llar d’Infants, de conformitat amb l’article 94 del 
reglament de Personal al Servei de les entitats locals i altra normativa d’aplicació. 
 
Els requisits específics exigibles per a cada categoria s’identifiquen en l’annex I 
d’aquestes bases. 
 
Les persones seleccionades desenvoluparan les funcions específiques que tinguin 
assignades i amb la jornada i horari que es determini en cada cas, sota la modalitat de 
personal laboral temporal. 
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2.- Publicitat de la convocatòria 
El contingut íntegre d’aquestes bases es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de 
Girona i a la web de l’Ajuntament d’Alp. 
 
3.- Requisits dels participants 
Per prendre part en el procediment selectiu serà necessari: 
 

3.1. Ser ciutadà espanyol, d’acord amb les lleis vigents, o tenir la nacionalitat de 
qualsevol dels estats membres de la Unió Europea o d’aquells estats als quals en 
virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, 
sigui d’aplicació la lliure circulació de treballadors. També podran presentar-se, 
qualsevol que sigui la seva nacionalitat, les persones a les que es refereix l’article 
57.2 del Real Decret Legislatiu 5/2015 de 30 d’octubre, pel que s’aprova el Text 
Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. 

 
3.2. Haver complert 18 anys o tenir l’edat que la convocatòria estableix com a mínima 

abans de l’acabament del termini de prestació de sol·licituds i no excedir l’edat 
establerta com a màxima per a l’ingrés en un cos o una escala. 

 
3.3. Estar en possessió de la titulació exigida per cada un dels llocs de treball que 

s’especifica en l’annex I d’aquestes bases o en condicions d’obtenir-la en la data que 
finalitzi la presentació de sol·licituds. 

 
3.4. Estar en possessió del nivell de coneixements de la llengua catalana exigit per 

l’annex I d’aquesta convocatòria. 

 
3.5. No estar inhabilitat per sentència ferma per a l’exercici de les funcions públiques ni 

haver estat separat, per resolució ferma, del servei de cap administració pública. 

 
3.6. No trobar-se en cap de les causes d’incapacitat o incompatibilitat previstes en la 

legislació vigent sobre la matèria. 

 
3.7. Tenir la capacitat funcional pel desenvolupament de les tasques assignades. 

 
3.8. D’acord amb l’article 13.5 de la Llei 26/2015 de 28 de juliol de modificació del sistema 

de protecció de la infància i a l’adolescència, per a l’accés i l’exercici de les 
professions, els oficis i les activitats que impliquin el contacte habitual amb menors, 
és requisit no haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la 
llibertat i indemnitat sexual. A aquest efecte qui vulgui accedir a aquestes 
professions, oficis o activitats ha d’acreditar aquesta circumstància mitjançant 
l’aportació d’una certificació negativa del registre central d’antecedents penals o bé 
autoritzar a la Mancomunitat a que accedeixi a la seva informació penal mitjançant la 
plataforma d’intermediació de dades que gestiona el Ministeri d’hisenda i 
Administracions públiques. 
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El compliment de les condicions i els requisits exigits per aquesta convocatòria, s’ha de 
produir en la data d’acabament del termini de presentació de sol·licituds i mantenir-se 
fins al moment del nomenament o contractació. 
 
4.- Presentació de sol·licituds 
Les sol·licituds per formar part de la borsa de treball s’hauran d’adreçar al Registre 
General de la Mancomunitat o en la forma establerta en l’article 16.4 de la Llei 39/2015 
de 1 d’octubre del procediment administratiu comú  de les administracions públiques, 
durant el termini de 10 dies hàbils, a comptar des del dia següent al de la publicació de 
les bases en el BOP, tauler d’anuncis de la corporació i a la pàgina web www.alp2500.cat 
 
Els aspirants manifestaran en la sol·licitud que reuneixen totes i cadascuna de les 
condicions exigides a la base tercera i acompanyaran la documentació següent: 
 

• Currículum vitae amb detall de les tasques efectuades en cada lloc de treball i 
dates concretes. 

• Fotocòpia del DNI. 

• Fotocòpia del Títol exigit per la plaça. 

• Certificat del nivell corresponent de coneixements de la llengua catalana. 

• Informe de vida laboral actualitzat. 

 
També s’ha de presentar documentació acreditativa dels mèrits a valorar. 
 

Així com certificació negativa del registre central d’antecedents penals autoritzar o bé 
autorització a la Mancomunitat perquè accedeixi a la seva informació penal. 

 

Aquells aspirants que reuneixin els requisits per poder accedir a més d’una borsa de 
treball, hauran de presentar una sol·licitud per cadascuna de les categories a les que 
vulguin participar. No obstant això, si ja ha presentat la documentació requerida per 
participar en una borsa no serà necessari que l’aspirant la torni a presentar, excepte 
que per a la participació en una borsa concreta es requereixi l’acreditació d’algun altre 
requisit que no estigués en poder de la Mancomunitat. 

 

5.- Admissió dels aspirants 

Finalitzat el termini de presentació d’instàncies, la Presidència de la Mancomunitat, en 
el termini màxim de 10 dies, declararà aprovada la llista d’admesos i exclosos. 
L’esmentada resolució es publicarà en el tauler d’edictes de l’Ajuntament d’Alp. 

S’obrirà un termini de 5 dies perquè els que hagin estat declarats exclosos esmenin les 
faltes que hi hagi o acompanyin els documents que siguin preceptius. En el cas que hi hagi 
modificacions en la llista provisional, s’aprovarà i es publicarà la llista definitiva 

http://www.alp2500.cat/
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6.- Funcionament de la borsa. 
Es constituirà en l’àmbit de la Mancomunitat una Borsa de Treball que respectarà en tot 
cas l’ordre de puntuació de major a menor dels aspirants per a la seva contractació o 
nomenament. Quan l’aspirant proposat no es pugui incorporar per qüestions de 
disponibilitat segons les necessitats de la Mancomunitat, es farà l’oferiment a l’aspirant 
següent per odre de puntuació. 
 
La crida dels integrants de la borsa de treball per proposar-los la contractació o 
nomenament interí es realitzarà mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a l’adreça 
de correu electrònic que l’aspirant hagi indicat a la seva sol·licitud de participació a la 
convocatòria, i mitjançant una trucada telefònica al número indicat en la sol·licitud. Si no 
s’obté resposta a la trucada, s’enviarà un missatge de text en el telèfon mòbil que 
l’aspirant hagi facilitat a la sol·licitud de participació a la convocatòria. 
 
En cas que la persona cridada no sigui localitzada o no es posi en contacte amb la 
secretaria de la Mancomunitat dins dels dos dies hàbils següents, es farà la crida al 
següent integrant de la borsa de treball. 
 
Els integrants de la borsa de treball hauran de vetllar per l’actualització permanent del 
correu electrònic o telèfon de contacte davant la Mancomunitat, mitjançant avisos de 
modificació de les dades personals que hauran de fer-se per escrit en tot cas. 
 
Si la persona integrant de la borsa de treball rebutja la proposta de contractació o 
nomenament interí, per una primera vegada, mantindrà al mateix lloc de prelació a la 
borsa de treball, sense que es produeixi cap variació. Si la mateixa persona rebutja per 
segona vegada una proposta de contractació o nomenament interí, perdrà la seva 
posició dins l’ordre de prelació i passarà a ocupar l’últim lloc de la borsa de treball. La 
tercera vegada que el mateix aspirant no accepti una oferta de treball, deixarà de formar 
part definitivament de la borsa de treball. 
 
No obstant, aquest sistema de penalització no s’aplicarà als integrants de la borsa de 
treball que acreditin que no poden acceptar la proposta de contractació o nomenament 
per trobar-se en aquell moment en alguna de les situacions següents: 
 

a) Situació de baixa de maternitat o paternitat o d’incapacitat temporal 
reconeguda per la Seguretat Social. 

b) Gaudir d’un permís per adopció o acolliment, segons l’article 49.b) del Real 
Decret Legislatiu 5/2015 de 30 d’octubre, pel que s’aprova el Text Refós de 
l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. 

c) Tenir cura de fills menors de tres anys o de familiars fins al segon grau de 
consanguinitat o afinitat que no es puguin valer per ells mateixos. 

 
Seran motius d’exclusió de la borsa de treball: 

a) La renúncia expressa del candidat a formar part de la borsa de treball. 

b) La no superació del període de prova en la contractació laboral. 



MANCOMUNITAT PER A FINS D’INSTRUCCIÓ I 
CULTURA D’ALP, DAS, FONTANALS DE CERDANYA I 
URÚS 
 
Expedient creació borsa treball Llar d’Infants 2020   

 

c) La renúncia voluntària al contracte o nomenament interí durant la seva 
vigència. 

d) La declaració falsa, per part de l’aspirant, dels mèrits i requisits de participació 
en aquesta convocatòria. 

e) La resolució d’un expedient disciplinari amb sanció dins de la Mancomunitat. 

f) La no presentació, previ requeriment, de la documentació acreditativa exigida 
per fer el nomenament o contracte. 

g) La pèrdua de les condicions per ser nomenat o contractat per l’administració 
pública. 

h) Quan existeixi una impossibilitat reiterada (dues ocasions diferents) de contactar 
amb  el candidat/a. 

 

La Mancomunitat mitjançant el Tribunal de selecció vetllarà pel bon funcionament de 
la borsa de treball i resoldrà aquells supòsits no previstos en les presents Bases que 
sorgeixin durant el termini d’aplicació de la mateixa. 

 

L’ordre de preferència vindrà determinat per la puntuació total assolida pels aspirants 
en el procés selectiu així com la disponibilitat del/la candidat/a a ocupar el lloc de 
treball. 

 

En cas d’empat en la puntuació definitiva i disponibilitat davant dels aspirants, el Tribunal 
podrà proposar la realització de proves o noves entrevistes complementaries per 
resoldre’l o bé, es podrà desempatar mitjançant sorteig. 

 
Quan un treballador temporal finalitzi el seu contracte o nomenament s’incorporarà 
novament al lloc de la borsa que li correspon d’acord amb el seu ordre de puntuació que 
s’hagi aprovat en el tancament de les llistes definitives 
 

a) nomenament o contracte. 

b) La pèrdua de les condicions per ser nomenat o contractat per l’administració 
pública. 

c) Quan existeixi una impossibilitat reiterada (dues ocasions diferents) de contactar 
amb  el candidat/a. 

 

La Mancomunitat vetllarà pel bon funcionament de la borsa de treball i resoldrà aquells 
supòsits no previstos en les presents Bases que sorgeixin durant el termini d’aplicació 
de la mateixa. 
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En qualsevol moment del procés selectiu es podrà requerir a les persones aspirants que 
presentin els documents acreditatius exigits en la base tercera. En tot cas, les persones 
que s’hagin d’incorporar a la corporació, abans de formalitzar el corresponent contracte 
o nomenament, llevat que s’hagin presentat amb anterioritat, hauran de presentar la 
següent documentació: 
 
- Fotocòpia del Document Nacional d’Identitat o, en cas de no tenir la nacionalitat 
espanyola, del document oficial acreditatiu de la nacionalitat. 
- Fotocòpia del títol exigit per prendre part en la convocatòria o resguard d’haver abonat 
els drets per la seva expedició. En cas de titulacions obtingudes a l’estranger s’ha 
d’adjuntar l’ordre ministerial de reconeixement del títol expedit, de conformitat amb la 
normativa reguladora de l’homologació i consolidació de títols i estudis estrangers. 
- Declaració de no estar inhabilitat/da per a l’exercici de les funcions públiques ni estar 
separat/da mitjançant expedient disciplinari de qualsevol administració pública. Les 
persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran de presentar 
declaració jurada o promesa de no estar sotmeses a cap sanció disciplinària o 
condemna penal que els impedeixi l’accés a la funció pública en el seu estat d’origen. 
- Declaració de no estar en cap supòsit d’incompatibilitat previstos en la legislació vigent 
o declaració que se sol·licitarà l’autorització de compatibilitat. 
- Certificat mèdic (en imprès oficial o expedit per un facultatiu del sistema públic de salut) 
de no patir cap malaltia ni defecte físic o psíquic que impossibiliti el desenvolupament 
de les tasques pròpies de les places a cobrir, lliurat dins els dos mesos anteriors a la 
seva presentació. 
 
7.- Procés selectiu 
El procés selectiu és el concurs. El procés de concurs constarà de d’una fase. Les 
puntuacions es faran públiques al tauler d’anuncis municipals. 
 
A l’entrevista es podran fer preguntes d’aspectes relacionats amb el currículum i 
trajectòria professional i comprovacions de caràcter pràctic. 
 
La fase concurs es valorarà d’acord amb els mèrits al·legats que s’hagin acreditat 
documentalment d’acord amb la següent escala de valoració. 
 
La puntuació obtinguda en el concurs de mèrits es sumarà a la puntuació obtinguda en 
la fase oposició, i determinarà la puntuació final de la borsa de treball de les persones 
aspirants. 
 
Valoració de mèrits 
A. Experiència professional: (màxim 5 punts) 

1- Serveis prestats en una Administració Pública, d’acord amb el següent barem:  

1.1) Per serveis prestats a l’administració pública en una plaça de la mateixa categoria, 
que es puntuen a raó de 0,20 punts per mes complet treballat. 

1.2) Per serveis prestats a l’empresa privada en lloc d’igual o similars funcions a la de 
la plaça a cobrir, que es puntuen a raó de 0,20 per mes complet treballat. 

 



MANCOMUNITAT PER A FINS D’INSTRUCCIÓ I 
CULTURA D’ALP, DAS, FONTANALS DE CERDANYA I 
URÚS 
 
Expedient creació borsa treball Llar d’Infants 2020   

 

L’experiència professional en el sector públic haurà d’acreditar-se mitjançant la 
corresponent certificació de serveis prestats. 
 
L’experiència professional en l’empresa privada haurà d’acreditar-se mitjançant un 
informe de vida laboral actualitzat i els contractes de treball on hi constin els períodes 
treballats i la categoria professional. 
 
B. Formació: (Puntuació màxima 5 punts) 

Per cursos i seminaris de formació amb certificat d’aprofitament/assistència, directament 
relacionats amb les funcions a desenvolupar, es puntuaran segons el següent detall:  
 
B.1.Cursos amb certificat d’assistència (a partir de 11 h) ............. 0’10 punts B.2.Cursos 
amb certificat d’aprofitament (a partir de 11 hores i fins a 30 h) .. 0’50 punts  
B.3.Cursos amb certificat d’aprofitament (a partir de 31 hores i fins a 60 h) . 1 punt 
 
El coneixement s’haurà d’acreditar mitjançant títols oficials o diplomes expedits per 
centres acreditats o de prestigi reconegut. Els justificants de cursos de formació hauran 
d’especificar la seva durada en hores, en cas contrari, es valoraran en la seva puntuació 
mínima. 
 
Entrevista: (La puntuació màxima és d’1 punt) 
Per a la correcta valoració dels mèrits el tribunal podrà decidir fer entrevistes amb els/les 
aspirants on aquests hauran de fer una breu exposició del seu currículum acadèmic i 
professional i hauran de respondre preguntes sobre els seus coneixements i experiència 
en les tasques relacionades amb les funcions del lloc de treball. 
 
L’entrevista s’estructurarà de la següent manera: 
 

- 0,75 punts per la valoració dels coneixements relacionats amb les funcions 
esmentades 

- 0,25 punts per a la valoració del perfil i característiques actitudinals i aptitudinals 
de l’aspirant. 

 
A l’entrevista es valorarà la idoneïtat de cada aspirant/a per als diferents llocs de treball 
d’acord al contingut de  l’entrevista  i  al  seu  grau  de  competència  d’acord  amb  el 
currículum aportat. 
 
8.- Tribunal qualificador 
Tots els membres del tribunal qualificador tindran veu i vot i estaran constituïts de la 
següent manera: 
 
President:  Diana Aguilar Cordero directora de la Llar d’Infants Alpi. 
Vocal: 1  Mónica Molina, educadora de la Llar d’Infants Alpi. 
Vocal 2 Dolors Tané, Directora del CRP Servei Educatiu de la Cerdanya o 

persona amb titulació suficient amb experiència en altres Llars d’Infants. 
Vocal 3 Montserrat Navarro Serra, funcionària de l’Ajuntament d’Alp. 
Secretari:  El de la Corporació o funcionari en qui delegui. 
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En la seva composició es vetllarà pel compliment del principi d’especialitat, en funció del 
qual es procurarà que els seus membres tinguin una formació corresponent a la mateixa 
àrea de coneixement exigida per l’ingrés i la totalitat d’ells ha de tenir igual o superior 
nivell acadèmic. 
 
Els aspirants podran recusar els membres del tribunal quan concorrin les circumstancies 
previstes en els arts. 23 i 24 de la Llei 40/2015 de 1 d’octubre, de Règim Jurídic del 
Sector Públic, i els membres del tribunal hauran d’abstenir-se d’intervenir-hi i notificar-
ho a l’autoritat convocant. 
 
El tribunal queda facultat per resoldre els dubtes que es presentin i prendre els acords 
necessaris per al bon ordre de les proves en tot el que no preveuen aquestes bases. 
 
9.- Publicació dels resultats i funcionament de la borsa de treball. 
Acabada la qualificació dels aspirants, el Tribunal publicarà al tauler d’anuncis de la 
Corporació la llista per ordre de puntuació i elevarà la dita relació, com a proposta de 
contractació al President. Els aspirants aprovats formaran part de la llista i hauran de 
presentar a la Secretaria d’aquesta Mancomunitat, en el moment de la crida, els 
documents acreditatius de les condicions de capacitat i dels requisits exigits que encara 
no hagi acreditat, i que són: 
 
a) Fotocòpia autèntica del títol acadèmic oficial. 

b) Declaració jurada de no estar inclòs en cap de les causes d’incapacitat ni d’haver 
estat separat del servei de qualsevol administració pública mitjançant expedient 
disciplinari, ni d’estar inhabilitat per exercir càrrecs o funcions públiques. 

 
Si dins el termini fixat, excepte casos de força major, l’aspirant no presenta la 
documentació o si en examinar-la es comprova que no compleix alguns dels requisits 
exigits, no podrà ser contractat i s’anul·laran les seves actuacions, sens perjudici de la 
responsabilitat en què hagi incorregut per falsejar la sol·licitud inicial. 
 
10.- Formalització del contracte laboral. 
L’aspirant que guanyi el procés selectiu serà contractat en règim laboral temporal i 
iniciarà la prestació en la data que fixi l’acord de contractació, amb un període de prova 
que s’establirà en el contracte. 
 
11.- Protecció de dades. 
Als efectes previstos a la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal, els 
aspirants, per la mera concurrència en aquest procés selectiu donen consentiment a la 
publicació de determinades dades personals (nom i cognoms) en els anuncis que es 
puguin inserir en el BOP, tauler d’anuncis de la Corporació i web corporativa. 
 
12.- Vigència de la borsa. 
La borsa tindrà una vigència bianual des de la seva publicació en el tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament d’Alp i pàgina web, a excepció que s’exhaureixi la llista d’aspirants 
seleccionats/des per cada lloc de treball en un termini inferior. 
 
Signat electrònicament, 
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Annex 1  
 
Mestre de la Llar d’Infants 
a) Sistema de selecció. Concurs. 
b) Grup de Classificació: A-2. 
c) Titulació necessària: Posseir la titulació de mestre/a i de tècnic/a especialista en 
Educació Infantil, o qualsevol titulació relacionades amb l’educació que habiliti a treballar 
en Llars d’Infants.  
 
Els aspirants amb titulacions obtingudes a l’estranger hauran d’acreditar que estan en 
possessió de la corresponent convalidació o de la credencial que acrediti, en el seu cas, 
l’homologació.  
 
L’equivalència de les titulacions haurà de ser acreditada degudament per l’aspirant. 
 
Llengua Catalana: Coneixements bàsics. L’acreditació documental del nivell C de català 
de la JPC o equivalent,  justificarà l’acreditació d’aquests coneixements. 
 
Període de prova: Període de prova durant el termini de 2 mesos a comptar des de la 
contractació. Les possibles situacions d’incapacitat temporal no interrompran el còmput 
del període. Durant aquest, la persona aspirant seleccionada serà avaluada per la 
persona responsable del servei, qui informarà sobre la seva idoneïtat per cobrir el lloc, 
de manera que si no assoleix aquesta condició, l’Alcalde/essa-President/a podrà 
decretar el cessament en les funcions per la qual se l’ha possessionat sense cap dret a 
indemnització. 
 
Descripció breu del lloc de treball  
1. Programar i intervenir educativament sota les instruccions i coordinació de l’equip 
directiu del centre escolar per proporcionar als infants l’ambient idoni i els recursos i 
mètodes d’ensenyament i aprenentatge per tal que desenvolupin les seves capacitats i 
adquireixin els valors bàsics per a la convivència.  
2. Participar en l’elaboració del projecte educatiu del centre escolar conjuntament amb 
el professorat i l’equip directiu.  
3. Elaborar i dissenyar les estratègies d’intervenció educativa que portarà a terme en 
Base al projecte educatiu de l’escola bressol. 
4. Educar, intervenir i desenvolupar activitats directament a l’aula portant a terme totes 
les programacions de l’escola bressol.  
5. Programar, desenvolupar i avaluar els processos educatius i d’atenció als infants.  
6. Atendre els pares o tutors/es dels infants per transmetre informació sobre l’evolució 
del seu fill/a i la programació i activitats que està portant a terme i, per millorar el procés 
d’educació global.  
7. Proporcionar una atenció adaptada a les necessitats de cada infant, mitjançant el 
respecte i el suport al seu procés individual de desenvolupament, atenent la diversitat.  
8. Participar en jornades, cursos i seminaris de formació permanent i innovadora, 
buscant l’excel·lència educativa. 
 
Educador/a de la Llar d’Infants 
1.- Característiques del lloc de treball: 
a) Sistema de selecció. Concurs. 
b) Grup de Classificació: C-1. 
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c) Període de prova: Període de prova durant el termini de 2 mesos a comptar des de la 
contractació. Les possibles situacions d’incapacitat temporal no interrompran el còmput 
del període. Durant aquest, la persona aspirant seleccionada serà avaluada per la 
persona responsable del servei, qui informarà sobre la seva idoneïtat per cobrir el lloc, 
de manera que si no assoleix aquesta condició, l’Alcalde/essa-President/a podrà 
decretar el cessament en les funcions per la qual se l’ha possessionat sense cap dret a 
indemnització. 
d) Titulació necessària: Formació Professional de Segon Grau de Jardí d’Infància, Cicle 
Formatiu de Grau Superior en Educació Infantil, Tècnic/a Superior en Educació Infantil, 
Tècnic/a especialista en Educació Infantil, Tècnic/a especialista en Jardins d’Infància, 
títol de Diplomat/ada en Magisteri amb especialitat en Educació Infantil, Mestre 
especialista en educació infantil, o qualsevol altra que es consideri equivalent. 
 
Llengua Catalana: Coneixements bàsics. L’acreditació documental del nivell C de català 
de la JPC o equivalent, justificarà l’acreditació d’aquests coneixements. 
 
Funcions atribuïdes: Les funcions seran les pròpies de la subescala i especialitat, tenint 
en compte el que estableixi la relació de llocs de treball i en funció de les tasques 
concretament atribuïdes al lloc de treball que s’ocupi. 
 
A títol indicatiu, entre les funcions a desenvolupar s’inclouen les següents, 
corresponents al lloc de treball d’educador/a d’escola bressol: 
- Coordinar, gestionar i supervisar l’aula assignada pels seus superiors. 
- Tenir cura dels infants i vetlar per la seva seguretat i benestar. 
- Participar en l’elaboració i el desenvolupament del programa educatiu del centre. 
- Preparar el material docent necessari per a cada unitat d’aprenentatge i dissenyar les 
activitats educatives a realitzar. 
- Supervisar el desenvolupament cognitiu i físic dels infants i elaborar informes al 
respecte. 
- Vetllar pel bon compliment de les directrius fixades per la direcció d’acord als 
procediments establerts pel centre i per la normativa vigent. 
- Atendre usuaris i informar a les famílies. 
- Realitzar tasques de menjador i tenir cura de la bona alimentació i higiene dels infants. 
- Encarregar-se de l’obertura i tancament de les instal·lacions. 
- Totes aquelles altres tasques de caràcter similar que li siguin assignades pels seus 
superiors. 
 
Monitor/a menjador Llar d’Infants 
Titulació: Acreditació d’Escolarització o equivalent. 
Titulació específica: Títol de Grau Mitjà de la família professional dels serveis 
socioculturals i a la comunitat. 
Títol de monitor de lleure i de manipulador aliments. 
Llengua Catalana: Coneixements bàsics. L’acreditació documental del nivell bàsic de 
català (A bàsic) de la JPC o equivalent, justificarà l’acreditació d’aquests coneixements. 
Experiència prèvia demostrable com  a  monitor  de  ludoteca  o  en  llocs similars (tant 
mitjançant contractació laboral  com en tasques de voluntariat). 
 
Període de prova: Període de prova durant el termini d’un mes a comptar des de la 
contractació. Les possibles situacions d’incapacitat temporal no interrompran el còmput 
del període. Durant aquest, la persona aspirant seleccionada serà avaluada per la 
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persona responsable del servei, qui informarà sobre la seva idoneïtat per cobrir el lloc, 
de manera que si no assoleix aquesta condició, l’Alcalde/essa-President/a podrà 
decretar el cessament en les funcions per la qual se l’ha possessionat sense cap dret a 
indemnització. 
 
Funcions: 

• Participar en els processos de treball de l’empresa, seguint les normes i instruccions 
establertes en l’horari de menjador. 

• Col·laborar en l’organització d’activitats de lleure infantil. 

• Proposar activitats que es puguin realitzar. 

• Dur a terme l’activitat proposada. 

• Aplicar les tècniques necessàries per a dur a terme l’activitat tenint en compte els 
recursos i l’entorn. 

• Avaluar l’activitat i proposar un pla de millora en cas necessari. 

• Aplicar tècniques d’animació, expressió, creativitat i de joc. 

• Aplicar protocol d’actuació davant accident, malaltia o evacuació. Utilitzar els 
elements d’una farmaciola. 

 
 
Prova de català 
En cas de no posseir el títol de català exigible per a cada lloc de treball, l’aspirant haurà 
de fer una prova de coneixements orals i escrits de la llengua catalana, mitjançant una 
prova de nivell equiparable al nivell de suficiència de català (C1), el contingut de la qual 
es descriu al final d’aquestes bases. 
 
Els aspirants poden quedar exempts de la realització d’aquest exercici mitjançant 
l’aportació de certificat de nivell de suficiència (C1) de la Secretaria General de Política 
Lingüística o equivalent. 
 
La valoració de coneixements de llengua catalana respecte de les persones aspirants 
que no acreditin el nivell exigit, es farà mitjançant prova escrita, i la valoració serà 
d'APTE o NO APTE. 
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