ANUNCI

Geografia i Història: 1 plaça a jornada completa

La persona seleccionada subscriurà un contracte laboral d'interinatge que estarà en vigor
fins a la cobertura definitiva de la plaça.
La persona seleccionada haurà de superar un període de prova de sis mesos.
El sistema de selecció i provisió d'aquesta plaça serà per concurs-oposició i torn lliure. Les
tasques vinculades als llocs de treball són les pròpies d'un professor d'un centre docent que
imparteix classes de l'Ensenyament Secundari Obligatori i Postobligatori.
L'adjudicació de la plaça a un dels aspirants que superi el procés s'ha de fer d'acord amb la
puntuació total obtinguda al llarg de tot el procés.
2. Condicions dels aspirants
Per ser admès per fer les proves selectives, els aspirants han de reunir els requisits i les
condicions següents:
a) Ser espanyol, o nacional d'altres estats membres de la Unió Europea o dels estats
als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats
per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors.
També podran ser admesos el cònjuge, els descendents i els descendents del
cònjuge, tant dels ciutadans espanyols com dels nacionals dels altres 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, sigui quina sigui la seva nacionalitat,
sempre que els cònjuges no estiguin separats de dret i, pel que fa als descendents,
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1. Objecte de la convocatòria
L'objecte de la convocatòria i bases és la cobertura d’una plaça de professor d'Ensenyament
Secundari Grup A24 de la plantilla del personal laboral temporal de la Mancomunitat
Intermunicipal de la Vall del Tenes. Les places que s’ofereixen són de les especialitats
següents:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

BASES QUE REGEIXEN LA CONVOCATÒRIA DE PROVES SELECTIVES PER A LA
SELECCIÓ I PROVISIÓ DE PERSONAL TEMPORAL

B

La Mancomunitat Intermunicipal de la Vall del Tenes, per decret de presidència de data 13
de novembre ha aprovat concurs d’oposició lliure per accedir a una plaça de professor
d’ensenyament secundari de l’especialitat de Geografia i Història i amb l’habilitació per
impartir docència en llengua francesa a l’Institut La Vall del Tenes.

A

Convocatòria d’una plaça de professor d’ensenyament secundari

f)

Acreditar, en el seu cas, el coneixement de la llengua cooficial de la Comunitat
Autònoma convocant, d'acord amb la seva normativa.

g) Estar en possessió, o reunir les condicions per a la seva expedició, del títol de
doctor, llicenciat, enginyer o arquitecte, o el títol de grau corresponent o altres títols
equivalents a efectes de docència, d'acord amb el que estableix el punt 1 de la
disposició addicional única del Reglament aprovat pel Reial decret 276/2007, de 23
de febrer, i que permeti la docència de l'especialitat a la què s'opta, d'acord amb la
llista que es pot consultar a la següent adreça del Departament d'Ensenyament.
(https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=2011014:19)
En cas que la titulació esmentada s'hagi obtingut a l'estranger, caldrà que prèviament
hagi estat concedida la corresponent credencial d'homologació, segons el Reial
decret 285/2004, de 20 de febrer, pel que es regulen les condicions d'homologació i
convalidació de títols i estudis estrangers en educació superior, i el Reial decret
1837/2008, de 8 de novembre, pel que s'incorporen a l'ordenament jurídic espanyol
la Directiva 2005/36/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 7 de setembre de
2005, i la Directiva 2006/100/CE del Consell, de 20 de novembre de 2006, relativa al
reconeixement de qualificacions professionals que autoritzen l'exercici d'una
professió concreta a l'Estat espanyol.
h) Estar en possessió de la formació pedagògica i didàctica a la qual es refereix l'article
100.2 de la Llei orgànica 2/2006.
Amb caràcter general acreditaran aquest requisit els aspirants que estiguin en
possessió del títol oficial de màster universitari que habilita per l'exercici de les
professions regulades de professor d'educació secundària obligatòria i batxillerat,
formació professional i escoles oficials d'idiomes. No obstant això, estaran dispensats
de la possessió de l'esmentat títol aquells que acreditin algun dels requisits següents:
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e) Disposar del certificat negatiu de Delictes de Naturalesa Sexual, d'acord amb l'article
13 de la Llei 26/2015.

Data 23-11-2018

d) No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol de
les Administracions públiques, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de funcions
públiques. Els aspirants que participin i s'acullin al que estableix l'apartat a) amb
nacionalitat no espanyola hauran d'acreditar, igualment, que no es troben sotmesos a
cap sanció disciplinària o condemna penal que impossibiliti l'accés a la funció pública
en el seu estat d'origen.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

c) No patir cap malaltia ni tenir cap limitació física o psíquica incompatible amb l'exercici
de les funcions corresponents a la plaça a què s'opta.

B

b) Tenir divuit anys complerts i no excedir, en el moment del nomenament per a la
plaça, l'edat establerta per a la jubilació amb caràcter general.

A

tinguin menys de vint-i-un anys o siguin més gran d'aquesta edat però visquin a
càrrec dels seus progenitors.

2.2 Títol superior de música (especialitat pedagogia de l'instrument i especialitat
de pedagogia de la formació musical bàsica i general).
2.3 Títol superior de dansa (especialitat de pedagogia de la dansa).
2.4 Llicenciat en filosofia i ciències de l'educació (secció pedagogia i secció
ciències de l'educació, en totes les seves especialitats).
2.5 Llicenciat en filosofia i lletres (divisió filosofia i ciències de l'educació i secció
ciències de l'educació).
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2.1 Llicenciatura de ciències de l'activitat física i de l'esport (especialitat itinerari
d'educació).
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2. Estar en possessió d'un títol universitari oficial, abans de l'1 d'octubre de 2009,
que habiliti per a l'exercici de la professió de mestre o d'un títol de llicenciat en
pedagogia o psicopedagogia, així com qualsevol títol de llicenciat o altra titulació
declarada equivalent a aquest que inclogui formació pedagògica i didàctica. Pel
que fa a aquests altres títols de llicenciat que inclouen aquesta formació
pedagògica i didàctica hi ha els següents:

A

1. Estar en possessió del títol professional d'especialització didàctica, el certificat de
qualificació pedagògica o el certificat d'aptitud pedagògica, abans de l'1 d'octubre
de 2009.

2.6.3 Psicologia evolutiva i de l'educació.
3. Haver acreditat la superació de 180 crèdits de pedagogia o psicopedagogia
abans de l'1 d'octubre de 2009, en el cas dels llicenciats en pedagogia o
psicopedagogia amb titulació posterior a l'1 d'octubre de 2009.
4. Estar en possessió, abans de l'1 d'octubre de 2009, d'una llicenciatura o titulació
equivalent que inclogui formació pedagògica i didàctica, tal com estableix la
disposició transitòria vuitena de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig. Aquesta
formació es podrà acreditar mitjançant una certificació emesa per la universitat en
la que consti la superació d'un mínim de 80 crèdits de formació pedagògica i
didàctica entre les matèries troncals i optatives.
5. Haver impartit docència, abans de l'1 de setembre de 2009, durant un mínim de
dotze mesos en centres públics o privats d'ensenyaments reglats degudament
autoritzats, en els ensenyaments d'educació secundària obligatòria o de
batxillerat, formació professional o d'escoles oficials d'idiomes, d'acord amb el
previst al Reial decret 1834/2008, de 8 de novembre.
i)

Disposar d’una titulació oficial que acrediti un nivell de llengua francesa igual o
superior al nivell C1 del Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües.
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2.6.2 Psicologia de la intervenció social, organitzacional i educativa.

B

2.6.1 Psicologia de l'educació.

Data 23-11-2018

2.6 Llicenciat en psicologia amb l'itinerari, la menció o l'especialitat de:

La persona aspirant ha de fer constar a la sol·licitud que reuneix tots i cadascun dels
requisits que s'exigeixen per prendre part en la convocatòria, i haurà de facilitar un telèfon
mòbil i un adreça de correu electrònic per tal que la Mancomunitat s'hi pugui posar en
contact, si procedeix.
La veracitat de les dades que es fan constar a la sol·licitud és responsabilitat de qui ho
signa.
Els restants i successius anuncis dels diferents actes del procés selectiu convocat es faran
públics únicament a les pàgines web www.iesvalltenes.cat/ofertes-de-treball, i al tauler
d'anuncis de la Mancomunitat (mancomunitatvalltenes.eadministracio.cat) i tindran tots els
efectes de notificació als interessats d’acord amb el que estableix l’article 45.1.b) de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
La documentació a presentar es detalla a continuació. Cal presentar en tots els casos
fotocòpies compulsades. En el cas de fer el tràmit presencialment es pot fer la compulsa en
el Registre General de la Mancomunitat.
a) Instància sol·licitant participar en el procés, a través de l'adreça
mancomunitatvalltenes.eadministracio.cat, triant el model d'instància genèrica.
b) Fotocòpia del document nacional d'identitat (DNI). En el cas de ser nacional d'un
estat membre de la Unió Europea, caldrà presentar una fotocopia compulsada del
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Les instàncies es podran presentar també per qualsevol dels mitjans establerts a la
normativa vigent (article 66 i 13 i següents de la Llei 39/2015). En el cas que s’opti per
presentar la sol·licitud en una oficina de correus, es farà en sobre obert per tal que la
sol·licitud sigui datada i segellada pel funcionari de correus abans de ser certificada. Només
així s’entendrà que es dona constància administrativa de la data d’entrada. En aquest cas
caldrà enviar un missatge avisant de l'enviament a l'adreça cv@iesvalltenes.cat.
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El termini improrrogable de presentació de sol·licituds és de 10 dies naturals a partir de
l’endemà de la publicació de la convocatòria corresponent al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya. Les bases i la convocatòria es publicaran íntegrament en el Butlletí Oficial de la
Província i en extracte en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el Butlletí Oficial
de l’Estat, on hi constarà el número i la data del Butlletí Oficial de la Província en el qual
apareixen íntegrament publicades les bases de la convocatòria.

B

3. Presentació de les sol·licituds i documentació
3.1 Els interessats presentaran una instància signada per l'aspirant en el Registre General
d'aquesta Mancomunitat. La instància general a presentar es pot trobar en el catàleg de
tràmits de la seu electrònica de la Mancomunitat (mancomunitatvalltenes.eadministracio.cat/
dossier.1), tant en format pdf per fer el tràmit presencialment com per iniciar-lo
electrònicament. En el cas de fer el tràmit presencial l'horari del Registre General de la
Mancomunitat és de dilluns a divendres de 10h a 13h.

A

Tots els requisits s'han de tenir en el moment de la presentació de la sol·licitud.

Fotocòpia del certificat de de nivell de suficiència de català de la Secretaria de
Política Lingüística, o d'una titulació equivalent.

g) Fotocòpia del títol exigit per accedir a la plaça que s'ofereix o certificació acadèmica
original o, en tot cas, fotocòpia compulsada acreditativa d'haver realitzat tots els
estudis necessaris per a la seva expedició, amb indicació de la convocatòria en què
es van acabar. En el cas de presentar la certificació acadèmica dels estudis
realitzats, s'haurà d'adjuntar també la fotocòpia compulsada del rebut acreditatiu del
pagament dels drets d'expedició del títol. Si la titulació s'ha obtingut a l'estranger,
caldrà adjuntar la corresponent homologació o bé la credencial de reconeixement de
qualificació professional que autoritza l'exercici d'una professió concreta a l'Estat
espanyol.
h) Fotocòpia que acrediti que estan en possessió del títol oficial de màster universitari
que habilita per a l'exercici de les professions regulades de professor d'educació
secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i escoles oficials d'idiomes.
A falta d'aquest títol oficial de màster, els aspirants hauran d'acreditar
documentalment que estan en possessió d'altres documents que acreditin que es
troben en alguna de les situacions detallades en el punt 2.h.
i)

Fotocòpia del títol que acredita un nivell de llengua francesa igual o superior al nivell
C1 del Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües.

j)

Així mateix, els aspirants que no posseeixin la nacionalitat espanyola hauran de
presentar declaració jurada o promesa de no estar sotmesos a sanció disciplinària o
condemna penal que impossibiliti l'accés.

k) Documentació acreditativa dels mèrits al·legats per a la fase de concurs, juntament
amb l'autobarem (Annex 2) degudament complimentat (www.iesvalltenes.cat/ofertesde-treball)
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f)
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e) Certificat Negatiu de delictes de Naturalesa Sexual. El certificat es pot obtenir en línia
d'acord
amb
les
instruccions
que
es
troben
al
lloc
web:
www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/ca/ciudadanos/tramites-gestionespersonales/certificado-delitos
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d) Declaració jurada o promesa de no haver estat separat, mitjançant expedient
disciplinari, del servei de cap Administració pública, ni d'estar inhabilitat per a
l'exercici de les funcions públiques, d'acord amb el model de l'Annex 1
(www.iesvalltenes.cat/ofertes-de-treball)

B

c) Certificat mèdic ordinari acreditatiu de no patir cap malaltia ni estar afectat per
limitació física o psíquica que sigui incompatible amb l'exercici de les funcions
corresponents al cos i a l'especialitat a què opta, expedit per qualsevol metge de
família dels centres d'atenció primària.

A

document acreditatiu de la seva nacionalitat o, si hi manca, una fotocopia
compulsada del passaport. En qualsevol dels casos, el document acreditatiu haurà
de ser vigent.

4. Llista d'aspirants admesos i exclosos
Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds es publicarà al tauler d'anuncis de la
Mancomunitat i a la web de l'institut (www.iesvalltenes.cat/ofertes-de-treball), l'anunci pel
qual es fa pública la llista provisional de persones admeses i excloses. En aquest mateix
anunci es fixarà el dia, l’hora, el lloc de l’inici de les proves que s’hagin de realitzar i la
composició del tribunal, tot respectant els terminis establerts per a la presentació d'esmenes
i correccions.
Es concedirà un termini de 10 dies naturals, a comptar de l’endemà de la publicació del
corresponent anunci, per a esmenes o reclamacions possibles que s’hagin produït,
exclusivament respecte a la sol·licitud i el document identificatiu, que seran resoltes en el
termini màxim dels 30 dies naturals següents.
En el cas de no presentar-se al·legacions, la llista esdevindrà definitiva sense necessitat
d’adoptar una altra resolució.
Els següents anuncis i publicacions es realitzaran a la web de l'institut abans esmentada.
L’admissió al procés selectiu no implica el reconeixement a les persones interessades de la
possessió dels requisits exigits a les bases.
5. Tribunals qualificadors
Els tribunals qualificadors de les proves per a cada especialitat nomenats pel President de la
Mancomunitat estan constituïts per:
1. President
1. El director de l'Institut de la Vall del Tenes
2. Vocals (amb veu i vot)
1. La Cap d'estudis de l'Institut
2. La Coordinadora pedagògica de l'Institut
3. El Cap del Departament d’Humanitats
4. Un professor de l’especialitat de Geografia i Història
5. Un professor de l’especialitat de Llengua francesa
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Els aspirants amb discapacitat podran demanar en la sol·licitud de participació l'adaptació o
adequació de temps i mitjans materials per fer les proves i exercicis previstos en la
convocatòria, i els motius justificatiu. Els efectes d'aquestes adaptacions es consideraran
d'acord amb l'article 7 del Decret 66/1999 de 9 de març.

Data 23-11-2018

Els mèrits insuficientment justificats no seran valorats, ni tampoc els que no s'hagin al·legat
o presentat juntament amb la instància de sol·licitud per prendre part en les proves
selectives, o en el termini atorgat per esmenar deficiències en el cas d'haver estat declarat
provisionalment exclòs.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Amb la formalització i presentació de la sol·licitud l’aspirant dóna el seu consentiment al
tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per prendre part a la
convocatòria i per a la resta del procediment administratiu.

A

Currículum vitae

B

l)

L'abstenció i recusació dels membres del tribunal s'ha d'ajustar al que preveuen els articles
28 i 29 de la LPAC.
6. Inici i desenvolupament del procediment de selecció
El procediment de selecció s'inicia amb la convocatòria, que correspon al president de la
Mancomunitat. Per identificar-se els aspirants han de concórrer a cada exercici amb el
document d'identitat.
A) Proves de la fase d'oposició:
PROVA 1: Anàlisi d’una font de l’àmbit de les ciències socials i relacionada amb el temari de
Geografia i Història de l’Ensenyament Secundari Obligatori. La prova serà valorada amb un
màxim d’1 punt.
PROVA 2: Desenvolupament d’una seqüència didàctica d’un tema, a triar entre dues
opcions, del temari de la matèria d’Història dels estudis de la doble titulació BatxilleratBaccalauréat. La prova serà valorada amb un màxim de 2,5 punts.
PROVA 3: Correcció d’un exercici en llengua francesa, tant des del punt de vista
morfosintàctic, ortogràfic com gramatical. La prova 2 puntuarà fins a màxim d’1,5 punts.
Les proves 1, 2 i 3 es realitzaran en el mateix moment i tindran una durada conjunta de tres
hores. Les proves tindran caràcter selectiu, i els candidats que no arribin a una puntuació,
entre les tres proves, de 2,5 punts no podran continuar en el procés.
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El tribunal ha d'adoptar les previsions necessàries per tal que els aspirants amb disminució
gaudeixin de condicions similars, per dur a terme les proves, a les de la resta dels aspirants.
El tribunal pot demanar prèviament l'informe de l'administració laboral sanitària o dels òrgans
competents en matèria de disminució pel que fa als aspirants que hagin al·legat aquesta
condició. La no presentació d'un/a aspirant a qualsevol de les proves en el moment de ser
cridat determina automàticament la pèrdua del dret a participar en la prova i en les
successives, i queda exclòs, en conseqüència, del procés selectiu.
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El tribunal pot disposar de l'assessorament d'especialistes, per a totes o algunes de les
proves, els quals s'han de limitar a l'exercici de les seves especialitats tècniques.
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El tribunal no pot constituir-se ni actuar sense l'assistència de més de la meitat dels seus
membres, ja siguin titulars o suplents, i les decisions s'han d'adoptar per majoria simple; en
cas d'empat, decideix el vot de qualitat del president.

B

La designació dels membres del tribunal s'ha d'ajustar a les regles establertes en l'article 60
de l'Estatut bàsic de l'empleat públic aprovat per la Llei 7/2007, de 12 d'abril.

A

3. Vocals (amb veu i sense vot)
1. Un representant del comitè d'empresa

1. Experiència docent prèvia (màxim 5,0 punts)



Per cada any d'experiència docent en l'especialitat a la qual opta l'aspirant, 1 punt.
Per cada any d'experiència docent en especialitats diferents a la qual opta l'aspirant,
0,4 punts.
Per cada any d'experiència docent en especialitats de diferent nivell educatiu a la
qual opta l'aspirant, en altres centres, 0,1 punts.

2. Formació acadèmica i permanent (màxim 3,0 punts)
2.1 Expedient acadèmic en el títol al·legat, sempre que el títol al·legat es
correspongui amb el nivell de titulació exigit amb caràcter general per a l'accés a la
plaça (màxim 1,5 punts).
Es valorarà exclusivament la nota mitjana de l’expedient acadèmic del títol exigit amb
caràcter general i al·legat per a l'ingrés a l'especialitat tal i com a continuació s’indica:
1. De 6,01 punts fins a 7,50 punts: 1,0 punt.
2. De 7,51 punts fins a 10 punts: 1,5 punts.
Quan les notes estiguin expressades en valors de 0 a 4, s’aplicarà la següent
equivalència:
1. D’1,51 punts fins a 2,25 punts: 1,0 punt.
2. De 2,26 punts fins a 4 punts: 1,5 punts.
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Documents justificatius: certificació acadèmica original o fotocòpia compulsada en la
qual es facin constar les puntuacions obtingudes en totes les assignatures i cursos
exigits per a l’obtenció del títol al·legat.
Per a l'obtenció de la nota mitjana de l’expedient acadèmic, en els casos en què en la
certificació acadèmica no figurin les expressions numèriques completes, s’aplicaran
les equivalències següents respecte a l’escala de puntuacions de 0 a 10 punts:

B
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Els barems que fixin les convocatòries per a la fase de concurs s'estructuraran en els tres
blocs que s'indiquen a continuació:
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En la fase de concurs es valoraran, en la forma que estableixin les convocatòries, els mèrits
dels aspirants; entre d'altres figuraran la formació acadèmica i l'experiència docent prèvia.
La qualificació de la fase de concurs s'aplicarà únicament als aspirants que hagin superat la
fase d'oposició.

Data 23-11-2018

B) Fase de concurs:
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PROVA 5: Entrevista personal. El tribunal entrevistarà al candidat i valorarà l'expressió oral,
el desenvolupament de la competència lingüística, la vocació, la formació i l'experiència en
d'altres centres docents. La prova tindrà una puntuació màxima de 3 punts.

A

PROVA 4: Exposició oral, d’un màxim de 20 minuts de durada, on es mostri com seria l’inici
d’una sessió lectiva que estigui descrita a la part B de la prova 1. La prova tindrà una
puntuació màxima de 2 punts.

Nota mitjana = Suma de les multiplicacions / Total de crèdits exigits per a l’obtenció
del títol
Per a l'obtenció de la nota mitjana de l’expedient acadèmic, en els casos en què en la
certificació acadèmica figurin les assignatures amb puntuació d’1 a 4 punts,
s’aplicaran les equivalències següents:
◦
◦
◦
◦

Aprovat: 1 punt.
Notable: 2 punts.
Excel·lent: 3 punts.
Matricula d’honor: 4 punts.

En el cas que a l’expedient acadèmic s’hi faci constar tant la qualificació literal com la
numèrica, es tindrà només en consideració aquesta darrera.
Les qualificacions amb l'expressió literal de bé es consideraran equivalents a 6 punts
(escala de 0 a 10 punts) i les que tinguin l'expressió literal de convalidat o d’apte
seran equivalents a 5 punts (escala de 0 a 10 punts).
Si a l’expedient acadèmic es recull l'expressió assignatura adaptada caldrà aportar la
certificació acadèmica acreditativa de la puntuació obtinguda en cursar l’assignatura
segons l’antic pla d’estudis.
En cap cas, per a l'obtenció de la nota mitjana de l’expedient acadèmic, es tindran en
consideració les qualificacions corresponents a projectes final de carrera, tesines o
qualificacions anàlogues.
En el cas que no s’aporti la corresponent certificació acadèmica personal, però es
presenti fotocòpia compulsada del títol o de la certificació d’abonament de drets
d'expedició d’aquest, d’acord amb l’Ordre de 8 de juliol de 1988 (BOE núm. 167, de
13.7.1988), es considerarà que l’aspirant va obtenir la nota mitjana d’aprovat.

A
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Nombre de crèdits d’assignatures amb la qualificació d’aprovat x 5.
Nombre de crèdits d’assignatures amb la qualificació de notable x 7.
Nombre de crèdits d’assignatures amb la qualificació d’excel·lent x 9.
Nombre de crèdits d’assignatures amb la qualificació de matrícula d’honor x 10.
Nombre de crèdits d’assignatures amb la qualificació de convalidació x 5.

CVE 2018042403

1.
2.
3.
4.
5.

Data 23-11-2018

Per a l'obtenció de la nota mitjana de l’expedient acadèmic, en els casos en què a la
certificació acadèmica figurin les assignatures amb diferent valor de crèdits s’haurà
de fer el càlcul de la mitjana fent prèviament l'adaptació percentual de les
puntuacions d’acord amb els crèdits que té cada assignatura. En aquests casos
s’haurà de fer la ponderació i el càlcul de la nota mitjana d’acord amb el que
s’estableix a continuació:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Aprovat: 5 punts.
Notable: 7 punts.
Excel·lent: 9 punts.
Matrícula d’honor: 10 punts.

B

◦
◦
◦
◦

2. Titulacions universitàries de segon cicle.
Pels estudis corresponents al segon cicle d'una llicenciatura, arquitectura i
enginyeria, o altres títols declarats legalment equivalents, 1,0 punt.
2.4 Formació permanent
Per cada curs de formació permanent i perfeccionament superat, relacionat amb
l'especialitat a què s'opta o amb l'organització escolar, les tecnologies de la
informació i la comunicació aplicades a l'educació, la didàctica, la psicopedagogia o
la sociologia de l'educació, convocat per administracions públiques amb plenes
competències educatives o per universitats, o activitats incloses al pla de formació
permanent organitzades per entitats col·laboradores amb el Departament
d'Ensenyament o activitats reconegudes pel Departament d'Ensenyament o altres
administracions educatives:
1. No inferior a 3 crèdits (30 hores): 0,2 punts.
2. No inferior a 10 crèdits (100 hores): 0,5 punts.
3. Altres mèrits (màxim 2,0 punts)
3.1 Pel certificat de nivell superior de català (D), que es correspon amb les
competències lingüístiques del nivell C2 del Marc Europeu Comú de Referència, 0,4
punts.

https://bop.diba.cat
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1. Titulacions universitàries de primer cicle.
Per cada títol de diplomat, enginyer tècnic, arquitecte tècnic, o altres títols
declarats legalment equivalents, així com pels estudis corresponents al primer
cicle d'una llicenciatura, arquitectura o enginyeria, 1,0000 punt.

CVE 2018042403

Es valoraran les titulacions universitàries de caràcter oficial en el cas de no haver
estat al·legades com a requisit per a l'ingrés al cos, com s'indica a continuació.

Data 23-11-2018

2.3 Altres titulacions universitàries:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

1. Pel certificat-diploma acreditatiu d'estudis avançats (Reial decret 778/1998, de 30
d'abril), o el títol oficial de màster (Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre), o la
suficiència investigadora o qualsevol altre títol equivalent sempre que no siguin
requisits per a l'ingrés en la funció pública docent: 1,0 punt.
2. Per posseir el títol de doctor, 1,0 punt.
3. Per haver obtingut premi extraordinari en el doctorat, 0,5 punts.

A

2.2 Postgraus, doctorat i premis extraordinaris.

Per cada bloc de 20 hores impartides, 0,2 punts.

B

3.2 Per activitats de formació impartida, ja sigui com a ponent, professor, formador,
director, coordinador o tutor de cursos de formació convocats pels òrgans
competents de les Administracions educatives, així com per les universitats.

La persona contractada que finalitzi el seu contracte, amb informe favorable de la direcció
del centre, mantindrà la seva posició en la borsa de treball.
En els casos en què finalitzat el contracte, hagi informe no favorable de la direcció del
centre, la persona aspirant deixarà de formar part de la borsa de treball.
Si durant el contracte la persona presenta la seva renúncia voluntària, passarà a ocupar el
darrer lloc a la borsa de treball.
9. Incidències
El Tribunal resta facultat per resoldre tots els dubtes que es presentin durant el
desenvolupament de l'oposició.
10. Impugnacions
Aquestes bases i la seva convocatòria, els actes administratius que se'n derivin, així com
l'actuació del tribunal, poden ser impugnats pels interessats en els casos i la forma
establerts en la LPAC.
11. Disposició addicional
En allò que no està previst a les bases, es procedeix d'acord amb el que determina el
Reglament de personal al servei de les entitats locals, aprovat pel Decret 214/1990, de 30
de juliol i subsidiàriament pel Text únic dels preceptes de la funció pública de l'Administració
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Quan hagi necessitat de cobrir una vacant, s’oferirà als aspirants la contractació per rigorós
ordre de puntuació de la borsa en cada una de les especialitats. En cas que no es pugui
localitzar a la persona o aquesta no accepti la proposta de contractació, es contactarà amb
la persona següent de la llista. El candidat que no ha sigut localitzat o no ha acceptat la
contractació conserva la seva posició a la borsa.

Data 23-11-2018

Funcionament de la borsa de treball:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

8. Relació d'aprovats i proposta de contractacions
Després d'efectuar la qualificació, el tribunal farà pública a la pàgina web de l'Institut la llista
dels aspirants amb la qualificació total, i la trametrà a la Mancomunitat perquè contracti als
aspirants seleccionats de cada especialitat, tot fent constar que les dades de la resta
d'aspirants que hagin superat la puntuació de 5 en la fase d’oposició passaran a ser
incorporats durant 2 anys a la borsa de treball de l'Institut per substitucions i baixes que es
puguin produir.

B

7. Qualificació final
La qualificació final és el resultat de sumar la puntuació obtinguda de la fase de concurs i de
la fase d'oposició.

A

3.3 Pel certificat de nivell B2 o superior d’una llengua estrangera, d’acord amb el
Marc Europeu Comú de Referència, 0,4 punts per cada idioma, a excepció de la
llengua francesa, que és un requisit per participar en el procés.

Santa Eulàlia de Ronçana, 13 de novembre de 2018

B

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 23-11-2018
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La Directora General de Serveis, Maria Teresa Rovira Bosch.
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A

de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre i per la
resta de disposicions aplicables.
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