BASES REGULADORES DEL PROCEDIMENT DE SELECCIÓ PER A
CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL URGENT MITJANÇANT BORSA
TREBALL DE DIVERSES PERSONES QUE REALITZIN LES TASQUES
MANTENIMENT
DEL CAMP DE REGATES DEL CONSORCI ESPORTIU
L’ESTANY

LA
DE
DE
DE

Primera.- Objecte de la Convocatòria.
1.1 És objecte de la present convocatòria la selecció laboral temporal per obra i servei
determinat de diverses persones mitjançant borsa de treball, com a peons, per
realitzar el muntatge, desmuntatge i manteniment del camp de regates del
Consorci Esportiu de l’Estany.
1.2 La contractació del personal serà en règim laboral temporal amb subjecció a
l’Estatut dels treballadors, alta en el règim general de la seguretat social, i amb
retribucions corresponents al nivell E-agrupacions professionals. (7,5 euros
nets/hora +S.Social de l’empresa).
1.3 L’horari de treball s’adaptarà a les necessitats del servei i serà concretat en els
corresponent contracte que es formalitzi, podent ser la distribució de la jornada
amb caràcter partit.
1.4 En cas que, amb posterioritat a aquesta convocatòria, i durant un termini de dos
anys, es produeixin necessitats urgents i inaplaçables en serveis que es considerin
prioritaris del consorci, en places idèntiques a les convocades, els candidats que
hagin superat les puntuacions mínimes formaran una llista d’espera per a cobrir
,amb caràcter temporal, les esmentades places, mitjançant nomenament interí o
contracte temporal, seguint l’ordre obtingut en les puntuacions finals.
Segona.- Funcions del lloc de treball
-

Muntar, desmuntar i netejar el camp de regates.
Realitzar tasques de manteniments d’instal·lacions.
Emprar eines manuals i mecàniques que requereix el desenvolupament
manual dels treballs encomanats, així com tenir cura de la seva
reparació i el seu estat de conservació.

Tercera.- Condicions dels aspirants:
Per prendre part en el procediment de selecció serà necessari:
a) Reunir un dels següents requisits respecte a la ciutadania:
 Ser ciutadà/na espanyol/a d’acord amb les lleis vigents.
 Ser ciutadà d’algun dels estats membres de la Unió Europea o dels Estats
que , en virtut dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i
ratificats per Espanya, sigui aplicable la lliure circulació de treballadors.
També podran ser admesos el cònjuge de les persones espanyoles i de les
nacionals dels estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguin
separats de dret, així com els seus descendents i els del seu cònjuge,

Pg Gaudí, 4.
17820 Banyoles. Girona
NIF G55025803

Teléfono 972576846
correo-e : gerencia@cebanyoles.cat

b)
c)
d)
e)
f)

sempre que no estiguin separats de dret, menors de 21 anys o majors de
dita edat que visquin a les seves expenses.
Igualment podran ser admeses les persones incloses a l’àmbit d’aplicació
dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per
Espanya en què sigui d’aplicació la lliure circulació de treballadors.
Tenir complerts 16 anys i no excedir de l’edat de jubilació forçosa.
Estar en possessió del títol de certificat d’escolaritat.
No patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi el normal
desenvolupament de la funció.
No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari de cap
administració, ni trobar-se inhabilitat per a l’exercici de les funcions
públiques.
Estar en possessió del títol acreditatiu del nivell B de català expedit per la
Junta permanent de català o equivalent. Els aspirants que no puguin
acreditar la possessió d’aquest títol hauran de superar la prova que es
realitzarà el mateix dia en què es dugui a terme la prova pràctica i la
valoració dels mèrit i per la qual cosa seran citats degudament.

Quarta. Presentació de sol·licituds:
Les sol·licituds per prendre part en el procediment selectiu s’hauran d’adreçar al
President del Consorci, i es podran presentar en el registre general del 5 de maig
de 2014 al dia 9 de maig de 2014.
A les instàncies els aspirants hauran de fer constar que accepten aquestes bases i
que reuneixen totes i cadascuna de les condicions exigides a la base tercera,
referides sempre a la data d’acabament del termini per a la presentació de
sol·licituds, i s’hi adjuntarà:
a) Fotocòpia compulsada del Document Nacional d’Identitat.
b) Currículum acadèmic i professional on s’haurà de detallar les tasques realitzades,
i acompanyar la documentació acreditativa de les tasques que hi consten.
c) Còpia compulsada de la titulació exigida.
d) Còpia compulsada dels documents presentats per a la valoració de mèrits. Els
mèrits insuficientment acreditats no es valoraran.
Cinquena.- Admissió dels aspirants:
La llista d’aspirants admesos i exclosos es publicarà en el tauler d’anuncis el dia 14
de maig de 2014.
Sisena .- Tribunal qualificador.
El tribunal qualificador estarà integrat pels següents membres:
President/a: El gerent del Consorci o persona en qui delegui.
Vocals:

Dos tècnics experts (un Secretaria-Interventora) que poden ser o no
del mateix Consorci.
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La designació dels membres del tribunal inclourà la dels respectius suplents . El
Tribunal no podrà constituir-se ni actuar sense l’assistència de la meitat més un
dels seus membres, bé siguin titulars, bé suplents. Les decisions s’hauran d’adoptar
per majoria dels membres dels Tribunals, tots actuaran amb veu i vot.
El Tribunal queda facultat per resoldre els dubtes que es presentin i prendre els
acords necessaris pel bon funcionament i ordre de les proves en tot el que
preveuen aquestes bases.
L’abstenció i recusació dels membres del tribunal s’ha d’ajustar al que preveuen els
articles 28 i 29 de la Llei de Règim jurídic de les administracions públiques i del
Procediment administratiu comú.
Setena. Procediment de selecció
La selecció es farà mitjançant el sistema de concurs-oposició.
Vuitena.- Qualificació de mèrits.
Es valoraran els mèrits al·legats i justificats d'acord amb el següent barem: la
puntuació màxima d'aquesta apartat serà de 4 punts.
Serveis Prestats: màxim 2 punts
1) Experiència professional en el sector privat (rem, piragüisme):
per serveis prestats en tasques similars a la de la plaça convocada
..............................................................0,05 punts per mes treballat.
2) Experiència professional en l’àmbit de l’Administració pública (rem,
piragüisme:
per serveis prestats en tasques similars a la de la plaça convocada
.......................................................... 0,10 punts per mes treballat.
Altres mèrits: màxim 2 punt
Tenir el carnet de carretons elevadors. Tenir el carnet de conduir de vehicle
turisme. Tenir el títol de socorrista aquàtic. Estar en possessió del títol de patró
d’embarcació bàsica a motor atorgat per la Capitania Marítima.
El còmput dels serveis es farà fins a la data de presentació d'Instàncies. Les
porcions inferiors al mes no es computaran.
Novena. Prova pràctica.
Primer exercici: Consistirà en la realització d’una prova de tipus pràctic proposada
pel tribunal i relacionades amb les tasques a desenvolupar en el lloc de treball.
Aquesta prova tindrà una durada de 30 minuts.
La puntuació màxima d’aquest exercici serà de 10 punts.
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Segon exercici: Català, equivalent al nivell B, es qualificarà d’apte o no apte, i de la
qual quedaran exempts aquells aspirants que estiguin en possessió del certificat de
la Junta permanent de català d’aquest nivell o equivalent.
Tercer exercici: Prova de natació. Cal acreditar que es sap nedar de forma suficient
i adequada per les tasques i funcions que s’han de realitzar. Es qualificarà d’apte o
no apte.
Desena. Qualificació
Les proves es qualificaran d’acord amb les següents regles:
El número de punts que podrà ser atorgat per cada membre del tribunal serà de 0 a
10 punts pel primer exercici, i d’ apte o no apte el 2n exercici.
El primer exercici serà obligatori i eliminatori per a l’aspirant que no obtingui una
puntuació de 5 punts. La prova de català serà obligatòria per aquell aspirant que no
presenti el certificat de coneixements de català corresponent al nivell B, essent
eliminat qui no obtingui la qualificació d’ apte.
La tercera prova de natació serà obligatòria i es qualificarà d’apte o no apte, essent
eliminat qui no obtingui la qualificació d’apte.
Onzena.- Data de les proves.
El dia 15 de maig de 2014 es publicarà a la plana web del Consorci i en el tauler
d’anuncis, la relació de persones admeses i/o excloses a la present convocatòria.
Les proves es realitzaran el dia 20 de maig de 2014 , a les 10 del matí .
Dotzena.- Classificació dels aspirants i incorporació.
El Tribunal determinarà l’ aspirant que ha superat el procés selectiu d’acord amb les
puntuacions obtingudes, i proposarà al President del Consorci, els aspirants que
hagi obtingut la major puntuació per a la seva contractació.
Tretzena.- Incidències.
Es faculta el tribunal qualificador per interpretar aquestes bases i resoldre els
dubtes que es puguin plantejar durant el procediment selectiu.
Catorzena.- Recursos.
La convocatòria i les seves bases, així com la llista d’aspirants admesos i exclosos i
l’adscripció dels/les candidats/tes poden ser impugnats per les persones
interessades, mitjançant la interposició d’un recurs contenciós administratiu davant
la jurisdicció contenciosa administrativa en el termini de dos mesos a comptar de
l’endemà de la seva notificació o publicació, sense perjudici del recurs potestatiu de
reposició que es pot interposar en el termini d’un mes des de la data de notificació
o publicació de l’acte, davant el President del Consorci.
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Els actes qualificats del tribunal de valoració ( resultat del concurs-oposició i la
proposta dels aspirants) poden ser recorreguts en alçada davant la Presidència del
Consorci en el termini d’un mes des de que s’hagin publicat o notificat.
Els actes de tràmit del tribunal no poden ser objecte de recurs, sense perjudici que
es puguin interposar reclamacions quan es tracti d’esmenar possibles errors
materials en la confecció de la llista d’aprovats o errors aritmètics en les
qualificacions. Aquests errors també podran ser corregits d’ofici.
Banyoles, 14 d’abril de 2014
El President,

Miquel Noguer i Planas
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