Oferta Pública Ocupació de consolidació de l’ocupació temporal exercici 2017 (publicada al
DOGC núm. 7426 de 3.8.2017)
Termini màxim d’execució 3.8.2020.
Denominació plaça
Tècnic Auxiliar Biblioteconomia
Auxiliar administratiu
Oficial 1a. Manteniment General

-

Codi
plaça
57
63
76

Grup

Vacants

C1
C2
C2

1
1
1

Promoció
interna
0
0
0

Sistema
de selecció
Concurs oposició
Concurs oposició
Concurs oposició

Oferta Pública Ocupació d’estabilització de l’ocupació temporal exercici 2018 (publicada al
DOGC núm. 7776 de 28.12.2018).
Termini màxim d’execució 28.12.2021.
Denominació plaça
Tècnic Mig Treballador Social
Tècnic Mig Cultura
Tècnic Mig Comunicació
Tècnic Auxiliar Biblioteconomia
Tècnic Auxiliar Informació i Comunicació
Tècnic Auxiliar
Auxiliar administratiu
Auxiliar administratiu
Oficial 1a. Manteniment General
Operari ofici

Codi
plaça
42
47
48
56
53
100
68
91
77
82

Grup

Vacants

A2
A2
A2
C1
C1
C1
C2
C2
C2
AP

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Promoció
interna
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Sistema
de selecció
Concurs oposició
Concurs oposició
Concurs oposició
Concurs oposició
Concurs oposició
Concurs oposició
Concurs oposició
Concurs oposició
Concurs oposició
Concurs oposició

Desenvolupament procés selectiu
El procediment de selecció és el de concurs oposició.
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Places a convocar

Data 10-1-2020

CRITERIS GENERALS DELS PROCESSOS SELECTIUS PER A LA PROVISIÓ DE PLACES DE LA
PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL FIX EN EL MARC DEL PROCESSOS DE CONSOLIDACIÓ I
ESTABILITZACIÓ DE L’OCUPACIÓ TEMPORAL MITJANÇANT EL SISTEMA DE CONCURS
OPOSICIÓ

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

El Ple municipal, en sessió celebrada el dia 28 de novembre de 2019, va acordar, entre d’altres,
l’aprovació dels Criteris generals dels processos selectius per a la provisió de places de la Plantilla de
personal laboral fix en el marc dels processos de consolidació i estabilització de l’ocupació temporal
mitjançant el sistema de concurs oposició, conforme a l’acta de la Mesa de Negociació celebrada el 15
de novembre de 2019, quedant el seu redactat tal com segueix.

A

ANUNCI

B

La puntuació total del procés selectiu serà de 50 punts, amb dues fases diferenciades: primera fase
d’oposició, amb un total de 30 punts i la segona fase de concurs, amb un total de 20 punts.

-

La fase d’oposició (places de grup/subgrup A2, C1 i C2):

Aquesta subprova es puntuarà de 0 a 15 punts.
b) Subprova de desenvolupament d’un o diversos casos pràctics: Consistirà en la resolució, en el
termini màxim de dues hores, d’un supòsit pràctic, a escollir d’entre dos proposats pel Tribunal,
per escrit o mitjançant ordinador, que plantejarà el tribunal relacionat amb les comeses del lloc
de treball i en el temari específic de l’Annex I d’aquesta convocatòria.
El tribunal podrà determinar l’exposició o defensa oral d’aquest supòsit per part de totes les
persones aspirants. Es valorarà la sistemàtica en el plantejament, el rigor, la precisió en el
llenguatge, la capacitat de síntesi i l’adequada aplicació de la normativa.
Aquesta subprova es puntuarà de 0 a 15 punts.
La prova es qualificarà entre 0 i 30 punts, quedant eliminades les persones aspirants que obtinguin una
qualificació inferior a 15 punts en la suma de les dues subproves.
Segona prova de la llengua catalana i castellana.
a) Llengua catalana. De caràcter obligatori i eliminatori per a totes les persones aspirants.
Consistirà en la realització d’exercicis de coneixements gramaticals i de comprensió escrita i oral
que acreditin el coneixement de la llengua catalana, adaptat al nivell de suficiència de català,
d’acord amb els criteris emprats per la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de
Catalunya i d’acord amb les necessitats de comprensió i expressió corresponents al lloc de treball.
La qualificació de les persones aspirants en aquest exercici serà la d’apte o no apte.
Les persones aspirants que acreditin el nivell exigit o un de superior, mitjançant la presentació d’un
document emès per la Secretaria de Política Lingüística o per part d’un altre organisme equivalent
quedaran exempts de la realització d’aquest exercici i la seva qualificació serà d’apte.
Per a realitzar aquesta prova el tribunal comptarà amb l’assessorament d’una persona tècnica
especialitzada en normalització lingüística.
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a) Subprova de coneixements generals: Consistirà a contestar per escrit o mitjançant ordinador,
durant un període màxim de dues hores, un tema del temari general de l’Annex I, a escollir
d’entre quatre proposats pel Tribunal.
El tribunal podrà determinar l’exposició o defensa oral d’aquesta subprova per part de totes les
persones aspirants.
Es valorarà el nivell de formació general, el rigor de la resposta i la facilitat de redacció.

CVE 2019045137

Primera prova que constarà de dues subproves:

Data 10-1-2020

2) Constarà de dues proves:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

A2
C1
C2

TOTAL
TEMES
48
32
16

B

GRUP

A

1) Nombre de temes A2, C1 i C2 (Queden exclosos els temes: La Constitució Española, l’Estatut
d’Autonomia i la Unió Europea):

Experiència professional
(màxim 15,50 punts)

Formació (cursos,
jornades i seminaris)
(màxim 3 punts)
Titulacions acadèmiques
(màxim 1 punt)
Altres (màxim 0,50 punt)

-

a) Per serveis prestats que tinguin relació a les tasques pròpies de la plaça a cobrir, a
l’Ajuntament d'Alella, per cada mes complet: 0,10 punts.
b) Per serveis prestats que tinguin relació a les tasques pròpies de la plaça a cobrir, a
l’administració pública, degudament acreditats, per cada mes complet: 0,05 punts.
c) Per serveis prestats que tinguin relació a les tasques pròpies de la plaça a cobrir, a
l’empresa privada, degudament acreditats amb el contracte laboral, per cada mes
complet: 0,05 punts, fins a un màxim de 2,50 punts.
- Per cursos, jornades i seminaris de menys de 25 hores, per cadascun 0,30 punts.
- Per cursos, jornades i seminaris de 25 o més hores, per cadascun 0,40 punts.
- Per cursos, jornades i seminaris de 50 o més hores, per cadascun 0,50 punts.
La puntuació total de la formació no podrà ser superior a 3 punts.
- Altres titulacions acadèmiques, iguals o superiors a l’exigida per a l’accés a la plaça
objecte de convocatòria: 1 punt.
- Certificat nivell bàsic Actic: 0,25 punts.
- Certificat nivell mitjà Actic: 0,50 punts.

La fase d’oposició (places de grup/subgrup C2 i AP Brigada municipal):
1) Nombre de temes C2 i AP (relacionats amb les funcions de les places convocades):
GRUP
C2
AP

TOTAL
TEMES
16
8

2) Constarà de dues proves:
Primera prova desenvolupament d’un o diversos casos pràctics: Consistirà en la realització d’un o
diversos casos pràctics que plantejarà el tribunal relacionat amb les funcions, atribucions i comeses
del lloc de treball i amb el temari de l’Annex I d’aquesta convocatòria, en el termini màxim de dues
hores.
Aquesta prova es qualificarà entre 0 i 30 punts, quedant eliminades les persones aspirants que
obtinguin una qualificació inferior a 15 punts.
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La fase de concurs (places de grup/subgrup A2, C1 i C2):
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-

Data 10-1-2020

Les persones aspirants que acreditin documentalment davant el tribunal que estan en possessió
d’un certificat conforme han cursat la primària, la secundària i el batxillerat a l’Estat espanyol, del
diploma d’espanyol (nivell superior) que estableix el Reial decret 1137/2002, de 31 d’octubre, o
equivalent, o certificació acadèmica que acrediti haver superat totes les proves dirigides a l’obtenció
d’aquest, o del certificat d’aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les escoles oficials
d’idiomes, restaran exempts de realitzar aquest exercici i la seva qualificació serà d’apte.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

La qualificació d’aquest exercici serà d’apte o no apte.

B

Per tal d’acreditar els coneixements de llengua castellana que estableix la base segona, les
persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran de realitzar un exercici, que
consistirà en la realització d’una redacció d’almenys 400 paraules en el termini màxim de 45 minuts,
i a mantenir una conversa amb membres del tribunal durant el termini de 15 minuts i, si s’escau, amb
els assessors especialistes que aquest designi. Aquest exercici serà avaluat pel tribunal.

A

b) Llengua castellana. De caràcter obligatori i eliminatori per a totes les persones aspirants que no
tinguin la nacionalitat espanyola.

Segona prova de la llengua catalana i castellana.

Per tal d’acreditar els coneixements de llengua castellana que estableix la base segona, les
persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran de realitzar un exercici, que
consistirà en la realització d’una redacció d’almenys 400 paraules en el termini màxim de 45 minuts,
i a mantenir una conversa amb membres del tribunal durant el termini de 15 minuts i, si s’escau, amb
els assessors especialistes que aquest designi. Aquest exercici serà avaluat pel tribunal.
La qualificació d’aquest exercici serà d’apte o no apte.
Les persones aspirants que acreditin documentalment davant el tribunal que estan en possessió
d’un certificat conforme han cursat la primària, la secundària i el batxillerat a l’Estat espanyol, del
diploma d’espanyol (nivell superior) que estableix el Reial decret 1137/2002, de 31 d’octubre, o
equivalent, o certificació acadèmica que acrediti haver superat totes les proves dirigides a l’obtenció
d’aquest, o del certificat d’aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les escoles oficials
d’idiomes, restaran exempts de realitzar aquest exercici i la seva qualificació serà d’apte.
-

La fase de concurs (places de grup/subgrup C2 i AP Brigada municipal):
a) Per serveis prestats que tinguin relació a les tasques pròpies de la plaça a
cobrir, a l’Ajuntament d'Alella, per cada mes complet: 0,10 punts.
b) Per serveis prestats que tinguin relació a les tasques pròpies de la plaça a
cobrir, a l’administració pública, degudament acreditats, per cada mes complet:
Experiència professional
0,05 punts.
(màxim 17 punts)
c) Per serveis prestats que tinguin relació a les tasques pròpies de la plaça a
cobrir, a l’empresa privada, degudament acreditats amb el contracte laboral,
per cada mes complet: 0,05 punts, fins a un màxim de 3 punts.
- Per cursos i jornades de menys de 25 hores, per cadascun 0,30 punts.
Formació (cursos, jornades i - Per cursos i jornades de 25 o més hores, per cadascun 0,40 punts.
seminaris) (màxim 3 punts)
- Per cursos i jornades de 50 o més hores, per cadascun 0,50 punts.
*
La puntuació total de la formació no podrà ser superior a 3 punts .

Alella, 31 de desembre de 2019
El secretari accidental, Tristan Llusà Meléndez
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b) Llengua castellana. De caràcter obligatori i eliminatori per a totes les persones aspirants que no
tinguin la nacionalitat espanyola.

Data 10-1-2020

Les persones aspirants que acreditin el nivell exigit o un de superior, mitjançant la presentació d’un
document emès per la Secretaria de Política Lingüística o per part d’un altre organisme equivalent
quedaran exempts de la realització d’aquest exercici i la seva qualificació serà d’apte.
Per a realitzar aquesta prova el tribunal comptarà amb l’assessorament d’una persona tècnica
especialitzada en normalització lingüística.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

La qualificació de les persones aspirants en aquest exercici serà la d’apte o no apte.

B

Consistirà en la realització d’exercicis de coneixements gramaticals i de comprensió escrita i oral
que acreditin el coneixement de la llengua catalana, adaptat al nivell intermedi de català, d’acord
amb els criteris emprats per la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya i
d’acord amb les necessitats de comprensió i expressió corresponents al lloc de treball.

A

a) Llengua catalana. De caràcter obligatori i eliminatori per a totes les persones aspirants.

