CONVOCATÒRIA PER COBRIR TEMPORALMENT LLOCS DE TREBALL DE TÈCNIC/A DE
SÓ, EN RÈGIM DE PERSONAL LABORAL DINS DE L’ORGANITZACIÓ MUNICIPAL.

La present convocatòria es per establir l'ordre de preferència per disposar d’una bossa
de treball per poder cobrir de forma temporal i en regim de personal laboral fix i no fix, ofertes
de treball de Tècnic/a de Sò per cobrir de forma temporal places vacants, o per les
substitucions per llicencies o incapacitats temporals de les persones contractades prèviament, i
fins que no es reincorpori el seu titular o es proveeixi de forma definitiva pel sistema legalment
establert a l’efecte, que es regirà per les presents
BASES:

PRIMERA.- Les persones interessades en participar en aquest procés selectiu, hauran
de reunir les condicions i els requisits generals establerts en les Bases Generals per a la
provisió de places de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat i dels seus organismes autònoms,
com estar en possessió del títol de Cicle Formatiu de Grau Superior en So per Audiovisuals o
equivalent, amb capacitació per exercir les funcions de la categoria professional objecte de la
convocatòria.
SEGONA.- Els aspirants interessats hauran de presentar la corresponent sol·licitud així
com el seu currículum vitae acreditat amb la documentació pertinent, en el Registre General de
l'Ajuntament de Cornellà, en el termini de 10 dies naturals, a comptar des del següent de la
publicació de la convocatòria en el Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament.
TERCERA.- El sistema de selecció serà el concurs i es desenvoluparà de la següent
forma:
1.- Consistirà en la realització d’un prova pràctica relacionada amb la funció
desenvolupar amb una durada aproximada de mitja hora. Es portarà a terme a l’estudi principal
de Ràdio Cornellà amb una taula de so AEQ model BC2500 i ordinadors amb software
GDSNET.
La puntuació d’aquesta prova es valorarà de 0 a 10 punts, i tindrà caràcter eliminatori.
La puntuació mínima per superar la prova serà de 5 punts.
2.- En cas que el Tribunal ho consideri adient, a la vista del resultat de la primera prova,
podrà decidir la realització d’una entrevista personal per avaluar la idoneïtat dels candidats per
la realització de les funcions objecte de la convocatòria. La puntuació d’aquesta prova es
valorarà de 0 a 10 punts, i tindrà caràcter eliminatori. La puntuació mínima per superar la prova
serà de 5 punts.
3.- Els aspirants que no acreditin tenir els coneixements del nivell de suficiència de
Català amb el certificat C de la Junta Permanent de Català o equivalent, hauran de superar una
prova de coneixement de la Llengua Catalana. La valoració d’aquesta prova es qualifica com
“apte” o “no apte”, i tindrà caràcter eliminatori.
4.- Consistirà en la valoració dels mèrits acreditats pels aspirants d'acord amb la Taula
de Mèrits que consten en les Bases Generals per l'ingrés en aquesta Administració Local, que
s'adjunta a la present convocatòria com Annex I , aquesta fase no serà eliminatòria.
La suma de les puntuacions obtingudes en les tres fases donarà la puntuació total dels
aspirants.
Tots els aspirants que hagin superat totes les fases del procés seran classificats per
ordre de puntuació. En cas d’empat l’ordre s’establirà entre ells, pel número de registre de la
petició de participació en les proves, de menor a major.

QUARTA.- El Tribunal estarà format pels següents membres:
PRESIDENT:
El Sr. Benjamín García Angosto, Director de Recursos Humans i en substitució el Sr.
Joan Miquel Culillas i Jalencas, Director de Programes de l’Alcaldia.
VOCALS:
El Sr. Daniel Serarols Sánchez, Tècnic de Comunicació, i en substitució la Sra. Rosa
Ramos de la Dueña, Tècnica de Comunicació.
El Sr. Víctor Oliveras Pallarola, Tècnic de So de l’Institut Municipal de Radiodifusió, i en
substitució el Sr. Alberto Pérez Benito, Tècnic de Informàtica.
La Sra. Patrícia Schmitt Iñiguez, Cap de Personal, i en substitució el Sr. Francisco Sáez
Ortuño, Director de Informàtica.
SECRETARIA: El Sr. Jesus Chacón Murillo, Secretari Delegat de l’Institut Municipal de
Radiodifusió.
ASSESSOR/A DEL TRIBUNAL: La Sra. Mireia Navarro Giménez, Directora de l’Institut
Municipal de Radiodifusió.
Hi podrà assistir un membre de la Junta de Personal designat per la mateixa, amb dret a veu
però sense vot.
CINQUENA.- El resultat d'aquesta convocatòria serà elevat a l’Òrgan competent als
efectes de la seva aprovació i als efectes de que les necessitats de contractació que es puguin
donar segons els criteris establerts a la introducció de les presents bases, siguin ofertades per
l'ordre obtingut en la present convocatòria.
SISENA.- La contractació es farà amb estricta sujecció als límits establerts en l’article
15.5 de l’Estatut dels Treballadors i per tant seran excloses de contractació, aquelles persones
que superin o en qualsevol moment del nou contracte, puguin superar els 24 mesos de
contractació en els anteriors 30 mesos.
Les persones excloses de contractació pel motiu abans expressat tindran prioritat en la
contractació davant de nous projectes subvencionats.
SETENA.- Les incidències que es produeixin i no restin previstes en les Bases
Generals o la present convocatòria seran resoltes pel Tribunal.

ANNEX

I

TAULA DE MERITS
CONCEPTE

PUNTUACIÓ MAXIMA

A) PER INGRÉS A L'ADMINISTRACIÓ LOCAL :
a) Mitjançant oposició lliure.........................2,00 punts
b) Mitjançant concurs-oposició....................1,50

"

c) Mitjançant concurs.................................. 0,75

"

2 PUNTS

B) PER SERVEIS PRESTATS EN FUNCIONS RELACIONADES
AMB LES TASQUES A DESENVOLUPAR:
a) En la mateixa Corporació........................0,20 punt/mes
b) En el sector Públic o Privat ...................0,10 punt/mes

2 PUNTS

C) PER CURSETS I TITULACIONS RELACIONADES AMB LA PROFESSIÓ,
EXCLOSA LA REQUERIDA A LA CONVOCATÒRIA
a)

Diplomes Universitaris de postgrau
Per cada un……………………........ 0,50 punts

b)

Títols Universitaris:
Superiors (Per cada un)…….. 1
punt
Mitjans (Per cada un)………... 0,75 punts

2 PUNTS

D) PER CURSETS SOBRE MATÈRIES RELACIONADES AMB EL CONTINGUT O MATERIES
RELACIONADES AMB LES TASQUES A DESENVOLUPAR, CURSATS EN ENTITATS
PUBLIQUES O PRIVADES D’ACORD AMB EL SEGUENT BAREM EXCLOSA LA
REQUERIDA A LA CONVOCATÒRIA:

Per cursos amb prova d’aprofitament amb una
durada igual o superior a 40 hores ...........................0,40 punts

Per cursos amb prova d’aprofitament amb una
durada igual o superior a 20 hores .......................... 0,20 punts

Per cursos amb prova d’aprofitament amb una
durada igual o superior a 10 hores ...........................0,10 punts

Per cursos d’assistència d’una durada igual o
superior a 40hores....................................................0,15 punts

Per cursos d’assistència d’una durada igual o
superior a 20 hores...................................................0,10 punts

Per cursos d’assistència d’una durada igual o
superior a 10 hores...................................................0,05 punts

Publicacions, seminaris, coneixements del català, etc.

3 PUNTS

E) ALTRES MERITS A VALORAR DISCRECIONALMENT PEL TRIBUNAL:
A valorar discrecionalment pel Tribunal:
Publicacions, seminaris, coneixements del català, etc.

1 PUNTS

