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Núm. 2626
AJUntAment de rieLLs i ViABreA 

Anunci d’aprovació de les bases i la convocatòria per cobrir una plaça de director/a de lleure per al Casal Esportiu 2019 i creació d’una 
borsa de treball

Per Junta de Govern Local, celebrada el 27 de març de 2019, s’aproven les bases i la convocatòria per cobrir una plaça de 
director/a de lleure pel Casal esportiu 2019 i creació d’una borsa de treball e.

es transcriu el text literal de les Bases aprovades.

Riells i Viabrea, 28 de març de 2019 

Josep mª Bagot i Belfort 
Alcalde 

“BASeS eSPeCÍFIQueS ReGuLADOReS DeL PROCeDImeNT De SeLeCCIÓ De DIReCTOR PeL CASAL eSPORTIu 
2019 I CReACIÓ D’uNA BORSA De TReBALL 

PRImeRA.- Objecte de la convocatòria 

És objecte de la present convocatòria la provisió pel procediment de concurs, amb caràcter temporal, mitjançant contracte per 
tasca determinada, de una plaça de director/a amb dedicació complerta pel Casal esportiu 2019 que es farà del 25 de juny al 
31 de juliol de 2019.

Aquestes bases íntegres es publicaran al Butlletí Oficial de la Província de Girona, al taulell d’anuncis i a la pàgina web de 
l’Ajuntament de Riells i Viabrea (www.riellsiviabrea.cat)

SeGONA.- Condicions i requisits que hauran de reunir o acomplir els aspirants i forma i termini de presentació d’instàncies 

Les instàncies, dirigides al Sr. President de la corporació, es presentaran en el registre general d’aqueta, en hores d’oficina, 
duran el termini de quinze (15) dies naturals, a comptar des del dia següent a la publicació de la convocatòria al Butlletí 
Oficial de la Província i, s’haurà de manifestar que es reuneixin totes i cadascuna de les condiciones que s’exigeixen en 
aquesta mateixa base. A la instància s’hi adjuntarà:

- Fotocòpia del DNI.
- Currículum dels aspirants.
- Documentació acreditativa dels mèrits que s’al·leguin segons la taula de puntuació de la condició 6ª.
- Documentació acreditativa del període i de la dedicació per poder valorar els punts C2, D2.

Les instàncies també es podran presentar en la forma que determina l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques.

els aspirants hauran de reunir els següents requisits:
1. Ésser ciutadà/na espanyol/a o d’un país de la Comunitat europea, o tenir autorització de treball i residència d’acord 

amb la legislació vigent.
2. Haver complert els 18 anys d’edat.
3. No haver estat separat per resolució disciplinària ferma del servei de qualsevol administració pública i no trobar-se 

inhabilitat, per sentència ferma per a l’exercí de les funcions públiques.
4. Disposar el certificat negatiu del Registre Central de Delinqüents Sexuals d’antecedents penals, document que s’haurà 

de presentar en el moment de la contractació, si s’escau.
5. Tenir la titulació de Director en el Lleure infantil i juvenil.
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els requisits hauran d’acreditar-se, com a màxim, en la data d’acabament del termini de presentació d’instàncies.

TeRCeRA.- Admissió d’aspirants 

un cop expirat el termini de presentació d’instàncies, la presidència de la corporació, en el termini màxim d’un mes, dictarà 
resolució aprovant les llistes d’admesos i exclosos.

L’esmentada resolució podrà publicar-se al BOP, o bé notificar-se personalment als interessats (art. 78 del decret 214/90) i 
s’exposarà al tauler d’edictes e l’ajuntament, així mateix s’indicarà el lloc on seran exposades al púbic les llistes completes 
d’admesos i exclosos i s’obrirà un termini de deu (10) dies perquè els que hagin estat declarats exclosos esmenin els defectes 
que hi hagi o acompanyin els documents que siguin preceptius.

QUARTA.- Tribunal qualificador 

Tots els membres del tribunal qualificador tindran veu i vot, i estarà constituït de la següent manera:

President: un tècnic o un funcionari de l’Ajuntament.
Vocals: un tècnic o un funcionari d’una altra entitat local.
 un tècnic o expert en la matèria designat per l’Alcaldia.

Secretària: el de la Corporació o un funcionari d’administració general en qui delegui, qui actuarà sense veu ni vot.

es designaran tants suplents com titulars hi hagi i actuaran uns o altres indistintament.

el tribunal no podrà constituir-se ni actuar sense l’assistència de més de la meitat dels seus membres, titulars o suplents 
indistintament.

La designació dels membres dels tribunals es farà pública simultàniament amb la resolució a què es refereix la base 3ª així 
com al Tauler d’edictes de l’Ajuntament.

CINQueNA.- Desenvolupament del concurs 

en la mateixa  resolució a què fa referència la base 3ª, la Presidència de la corporació disposarà el lloc i la data d’inici del 
concurs.

S’avaluaran els mèrits que ses provin documentalment en base als criteris següents:
1. experiència: Per haver dirigit, com a mínim, dos casals de lleure o activats similars: 5 punts.
2. Tenir cursos relacionats amb l’educació especial, de mes de 20 hores cada curs: 1 punt, amb un màxim de 2 punts.
3. entrevista personal en què el Tribunal valorarà l’actitud i la voluntat i capacitat de treballar en equip dels aspirants: 2 

punts.

SISENA.- Qualificació 

La puntuació final s’obtindrà de sumar els punts obtinguts aplicant els criteris especificats a la base anterior.

Els mèrits al·legats s’hauran de justificar documentalment, i hauran de presentar-se juntament amb la instància, sol·licitant 
prendre part de la convocatòria.

Les qualificacions s’adoptaran sumant les puntuacions atorgades pels diferents membres del tribunal i dividint el total pel 
nombre d’assistents a aquest.

SeTeNA.- Relació d’aprovats, presentació de documents i nomenaments 

Acabada la qualificació dels aspirants, el tribunal publicarà la relació d’aprovats per ordre de puntuació i l’elevarà a  
presidència de la corporació amb la proposta de nomenament corresponent, a favor de qui hagi obtingut major puntuació. 
els aspirants proposats presentaran a la secretaria de la corporació, dintre del termini de vint (20) dies naturals des què es 
facin públiques les relacions d’aprovats, els documents acreditatius de les condicions que, per prendre part en el concurs 
s’exigeixen a la condició 2ª i que són.
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1) Còpia compulsada del DNI.
2) Còpia compulsada de la titulació requerida.
3) Declaració jurada de no estar inclòs en cap causa d’incapacitat, ni d’haver estat separat del servei de l’estat ni de 

l’administració local,  mitjançant expedient disciplinari, ni d’estar inhabilitat per a l’exercici de la funció pública.
4) Certificat negatiu del Registre Central de Delinqüents Sexuals d’antecedents penals.

Qui no presenti la documentació en el termini indicat, llevat els casos de força major, o qui no reuneixi els requisits, no podrà 
ser contractat i quedaran anul·lades i sense efecte totes les seves actuacions anteriors, sense perjudici de les responsabilitats 
en què haguessin pogut incórrer per falsedat en la instància sol·licitant prendre part al concurs.

Per la presidència es passarà a formalitzar el contracte laboral corresponent amb l’aspirant proposat pel tribunal qualificadors 
sempre i quan hagi presentat la documentació exigida. en el supòsit que l’aspirant proposat no presenti la documentació 
requerida o no reuneixi els requisits corresponents, es podrà formalitzar el contracte amb l’aspirant següent que hagi resultat 
aprovat i que hagi obtingut major puntuació.

VuITeNA.- Període de prova 

A l’empara del què disposa l’article 14 de l’estatut dels Treballadors s’estableix un període de prova d’una setmana.

NOVeNA.- Incidències i Recursos 

el tribunal resta facultat per a resoldre els dubtes que es presentin i per a prendre els acords que calgui pel bon ordre del 
concurs, en tot allò que no estigui previst en aquestes condicions.
Aquestes condicions i la convocatòria del concurs podran ésser impugnats pels qui es considerin interessats legítims, 
mitjançant el recurs jurisdiccional que correspongui.

DeSeNA.- Règim de Servei 

Pel que fa a la determinació i adscripció a llocs de treball, feines i règim d’horaris i jornada, seran d’aplicació els fixats per 
l’ajuntament, mitjançant els acords o resolucions que s’adoptin pels òrgans competents.

ONZeNA.- Incidències 

L’òrgan de selecció resoldrà totes les incidències o dubtes que es plantegin en el desenvolupament del procés de selecció i 
resoldrà, també, tot allò que no estigui previst en aquestes bases.

DOTZeNA.- Impugnacions 

Les presents bases i convocatòria poden ser impugnades de conformitat amb el què estableix la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 
del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Així mateix, la jurisdicció competent per a resoldre les controvèrsies en relació amb els efectes  la resolució del contracte 
aboral serà la jurisdicció social.

Contra la convocatòria i les seves bases, que esgoten la via administrativa, els interessat poden interposar un recurs de 
reposició en el termini d’un més davant de l’Alcaldia, previ al contenciós administratiu, en el termini de dos mesos davant 
del Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, a partir de l’endemà de la 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 contenciosa administrativa).

en el que no preveuen les bases serà d’aplicació el Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d‘octubre, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei de l’estatut Bàsic de l’empleat Públic, el Reial Decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el 
Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local; la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
del règim local, i el Reial decret 2/2015, de 23 d’octubre pel qual s’aprova el text refós de Llei de l’estatut dels treballadors.”


