
 

 
 
BASES QUE HAN DE REGIR LA PROVISIÓ D'UN LLOC DE TREBALL DE TÈCNIC/A AL  CONSELL 
COMARCAL DE LA TERRA ALTA, PERSONAL LABORAL (GRUP A2 NIVELL 18 ASSIMILABLE A 
FUNCIONARI) A JORNADA PARCIAL. 
 

  
 

1. Objecte: 
 
Mitjançant les presents bases es convoquen les proves per a cobrir una plaça de tècnic/a al 
Consell Comarcal de la Terra Alta, personal laboral, Grup A2, Nivell 18, assimilable a funcionari, 
a jornada parcial mitjançant contracte per obra o servei determinat. La contractació es durà a 
terme condicionada a l'atorgament de la subvenció inclosa a la fitxa 42, del Contracte – 
Programa subscrit amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 
 
 

2. Convocatòria. Característiques del lloc de treball 
 

- Denominació: Tècnic/a d'Oficina Jove. 
- Contractació de duració determinada, a temps parcial. 
- Dedicació: 20 hores setmanals. 

 
 

3. Continguts funcionals del lloc de treball 
 
Les funcions de la plaça convocada com a tècnic/a són les que es detallen a continuació: 
 

- Informar, orientar i donar suport en matèria educativa i gestió general dels expedients 
relacionats. 

- Assessorar i gestionar en programes de mobilitat internacional dirigits a joves. 
- Informar i derivar a serveis i programes especialitzats. 
- Elaborar un catàleg de recursos i serveis en matèria educativa. 
- Treballar en xarxa i coordinar amb diferents agents i serveis relacionats amb els joves. 
- Assessorar presencialment als centres educatius de secundària de la comarca. 
- Dissenyar, elaborar, implementar i avaluar projectes diversos en matèria de salut 

(xerrades, cursos, jornades...). 
- Realitzar activitats relacionades amb enfortir els potencials i motivar als joves. 
- Realitzar la part administrativa i memòria justificativa anual de les accions impulsades 

en el pla de treball. 
- Utilitzar el Registre d’Informació Juvenil. 
- Qualsevol altra funció de caràcter similar que li sigui atribuïda. 

 
 

4. Condicions i requisits dels aspirants 
 
Podran prendre part en aquesta convocatòria els aspirants que el dia de finalització del termini 
de presentació de les sol·licituds compleixin els requisits següents: 

a) Ser ciutadà/ana espanyol/a, d'acord amb les lleis vigents, o nacionals de qualsevol 
altre estat membre de la Unió Europea. 

b) Haver complert 18 anys i no excedir de l'edat establerta com a màxima per al ingrés en 
un cos o escala. 

  



 

 
 
 

c) No estar inhabilitat/da pera l'exercici de les funcions públiques ni estar separat, 
mitjançant expedient disciplinari, dels serveis de qualsevol administració pública, ni 
haver estat acomiadat disciplinàriament en l’àmbit del sector públic. 

d) No patir cap malaltia, deficiència o limitació en la seva capacitat física, psíquica o 
sensorial que impedeixi o sigui incompatible amb l'exercici normal de les funcions 
corresponents. 

e) No trobar-se afectat/da per causa d'incompatibilitat establerta per la Llei 53/1984, de 
26 de desembre. 

f) Estar en possessió d'una titulació universitària oficial de grau (o llicenciatura o 
diplomatura), preferentment en Educació Social, Pedagogia, Psicologia, Treball Social,  
Sociologia, Psicopedagogia. 

g) Disposar del nivell C de català o equivalent, que caldrà acreditar degudament 
mitjançant un certificat expedit pel Departament d'Ensenyament a través de l'institut 
o col·legi en qüestió, per una Escola de Persones Adultes, per una universitat o per 
qualsevol altre centre d'ensenyament o organisme que en tingui la competència 
pertinent. 
Les equivalències i acreditació de coneixements de català es poden consultar en 
aquesta web: 
http://llengua.gencat.cat/ca/serveis/acreditacio_coneixements/certificats_de_catala/
equivalencies_i_acreditacio_de_coneixements_de_catala/ 

h) Disposar del permís B1, vehicle propi i disponibilitat per a desplaçar-se pels diferents 
municipis de la comarca. 

i) Disposar del nivell bàsic d'ACTIC. En cas de no tenir-lo, als aspirants se'ls hi realitzarà 
una prova informàtica. 

 
També es valorarà: 
 

a) Coneixements en l’àmbit de les polítiques de joventut, programes i recursos. 
b) Coneixements  de  la realitat  juvenil al territori objecte d'actuació. 
c) Formació i/o experiència en l'atenció directa a les persones i en la conducció i 

dinamització de grups, preferentment treball amb  joves. 
d) Competències transversals indispensables: iniciativa per iniciar noves accions, 

capacitat de comunicació, capacitat d'empatia i escolta activa, capacitat de treball en 
equip i tolerància a la frustració. 

e) Experiència en impulsar projectes de nova creació en l’àmbit social i juvenil. 
f) Formació en l’àmbit del lleure. 
g) Coneixements de llengua anglesa i altres llengües estrangeres. 
h) Formació i/o experiència en l’àmbit del creixement personal. 
i) Capacitat organitzativa, de gestió, implementació i justificació de projectes. 
j) Experiència en tasques similars que permetin el correcte desenvolupament de les 

activitats. 
 

5. Presentació d'instàncies 
 

a) Termini de presentació dels CV i la documentació per a participar de les proves de 
selecció: 20 dies a partir de la publicació d’aquestes bases al BOPT i web del Consell 
Comarcal de la Terra Alta. 

b) Lloc de presentació: Consell Comarcal de la Terra Alta, Bassa d’en Gaire, 1, 43780 de  
Gandesa. 
 

http://llengua.gencat.cat/ca/serveis/acreditacio_coneixements/certificats_de_catala/equivalencies_i_acreditacio_de_coneixements_de_catala/
http://llengua.gencat.cat/ca/serveis/acreditacio_coneixements/certificats_de_catala/equivalencies_i_acreditacio_de_coneixements_de_catala/


 

 
 
 

c) Documentació a presentar per a participar de les proves de selecció:  
 

- Instancia sol·licitant participar del procés. 
- Original i copia del DNI/NIE. 
- Original i copia del permís de conduir B1. 
- Currículum Vitae i certificat de vida laboral.  
- Original i copia de la titulació universitària. 
- Original i copia de la formació complementaria. 
- Original i copia de la titulació màster/postgrau, si s'escau.  
- Original i copia del nivell C de català o equivalent. 
- Original i copia de la titulació ACTIC nivell bàsic. 

 
Les compulses es realitzaran al mateix moment de la seva entrega al Consell Comarcal de la 
Terra Alta. L'aspirant ha de portar original i copia de tots els documents. 
 
Així mateix la persona que es presenti ha de deixar un correu electrònic i un número de telèfon 
mòbil per a la pràctica de les corresponents notificacions electròniques relacionades amb 
aquesta convocatòria. 
 
 

6. Fases 
 
 
1-. Proves escrites 

 
 

a)  Prova de català (només en el cas de no haver acreditat prèviament el nivell C de 
català). 
 

b) Prova d’informàtica (tots els/les aspirants, en cas de no haver acreditat prèviament el 
nivell basic d'ACTIC) i haver superat la prova de català. 

 
c) Prova escrita relacionada amb les tasques objecte del lloc de treball (tots els/les 

aspirants, excepte els que hagin estat declarats no aptes per no haver superat la prova 
de català i la d’informàtica). 
 
La prova escrita consistirà en donar resposta a 5 qüestions relacionades amb l’àmbit 
de la joventut, l'educació i la salut; amb una puntuació màxima de 10 punts (2 punts 
per pregunta), essent necessaris obtenir com a mínim 5 punts per a superar la prova, 
doncs té caràcter eliminatori. 

 
 
 
2-. Avaluació de mèrits i altres 
 
Només hi participaran  les  persones candidates que hagin superat la fase 1. 
 
  



 

 
 
 

a) Valoració de mèrits 
 

Valoració de mèrits (màxim 4 punts) 

Formació complementaria en l’àmbit de les 
polítiques de joventut 

De 0 a 1 punts 
0,50 Màsters directament relacionats 
0,35 Postgraus directament relacionats 
0,25 Assistència i aprofitament de seminaris, 
jornades i cursos de més de 100h i/o altra 
formació reglada, amb un màxim de 0,5 
punts 
0,10 Assistència i aprofitament de seminaris, 
jornades i cursos d'una durada d'entre 21h i 
100h, amb un màxim de 0,3 punts 
0,05 Assistència  i  aprofitament de seminaris,   
jornades i cursos d'una durada de fins a 20h, 
amb un màxim de 0,2 punts 
(Degudament acreditat) 

Formació complementaria en l’àmbit 
d'educació i en l’àmbit del creixement 
personal 

De 0 a 1 punts 
0,50 Màsters directament relacionats 
0,35 Postgraus directament relacionats 
0,25 Assistència i aprofitament de seminaris, 
jornades i cursos de més de 100h i/o altra 
formació reglada, amb un màxim de 0,5 
punts 
0,10 Assistència i aprofitament de seminaris, 
jornades i cursos d'una durada d'entre 21h i 
100h, amb un màxim de 0,3 punts 
0,05 Assistència  i  aprofitament de seminaris,   
jornades i cursos d'una durada de fins a 20h, 
amb un màxim de 0,2 punts 
(Degudament acreditat) 

Formació complementaria en l’àmbit del  
lleure 

De 0 a 0,35 punts 
0,20 Director de lleure o equivalent 
0,15 Monitor de lleure o equivalent 
(Degudament acreditat) 

Formació en llengua estrangera (anglès, 
alemany, francès o italià) 

De 0 a 0,15 punts 
0,15 Mínim Nivell B1 
(Degudament acreditat) 

Experiència professional relacionada amb 
l'orientació educativa, assessorament en 
salut i el treball en joves. 

Fins a 1 punts 
0,03 Per mes en contracte laboral a jornada 
completa. 
(Degudament acreditat) 

Experiència professional relacionada amb 
activitats en relació al creixement personal 
(motivació, apoderament, competències 
personals...). 

Fins a 0,50 punts 
0,15 per dedicació de 60h a 120h. 
0,30 per dedicació de 121h a 240h. 
0,5 per dedicació de més de 240h. 
(Degudament acreditat) 

 
  



 

 
 
 

b) Entrevista personal, màxim 1 punt. 
 

 
7. Comissió qualificadora 

 
Es constituirà una comissió qualificadora pera la valoració de les persones candidates que 
estarà formada per: 
 
Una persona tècnica de l’àrea de Joventut del Consell Comarcal de la Terra Alta. 
Una persona tècnica de l’àrea de Serveis Socials del Consell Comarcal de la Terra Alta. 
Una persona tècnica de la Coordinació Territorial de Joventut a Terres de  l'Ebre. 
 
Actuarà de secretari de la comissió una de les tres persones membres d’aquesta. 
 
El nomenament dels titulars i suplents dels membres de la comissió qualificadora s’efectuarà  
mitjançant el decret de Presidència corresponent. 
 
La comissió podrà ser assistida per altre personal tècnic als efectes d'assessorar-se en aspectes 
puntuals sobre el contingut i desenvolupament de la prova. 
 
 

8. Llista d'aprovats i presentació de documents 
 
Un cop finalitzades les proves s'ha de fer pública la llista d'aprovats per ordre de puntuació 
total obtinguda (s’entendrà la suma de la nota obtinguda a la prova escrita, més les 
puntuacions que s'obtinguin a la valoració de mèrits i l'entrevista personal) i s'ha de trametre a 
la Presidència de la corporació, juntament amb la proposta de contractació, perquè es 
contracti a la persona aspirant que hagi obtingut la màxima puntuació.  
 
Qualsevol proposta d'aprovats que contravingui el que s'ha establert anteriorment és nul·la de 
ple dret pel que fa a les actuacions relatives als aspirants que superin aquest nombre. 
 
En cas que cap dels aspirants superi el procés selectiu previst a la segona fase el tribunal haurà  
de declarar deserta la convocatòria. 
 
L’aspirant proposat ha de presentar els documents acreditatius de les condicions de capacitat i 
dels requisits exigits a la convocatòria en el termini màxim de vint dies naturals, comptats a 
partir del següent al dia en que es facin públiques les llistes d'aprovats. 
 
L’aspirant que dintre del termini indicat no presenti la documentació, no podrà ser contractat, 
sens perjudici de la responsabilitat en que hagi pogut incórrer en el cas de falsedat en la seva 
instància. Això, tret de casos de força major, els quals han de ser degudament comprovats i 
considerats per la Presidència de l'entitat.  
 

9. Contractació personal 
 
El president de la corporació ha de procedir a la formalització per escrit del contracte amb 
l'aspirant proposat en el termini màxim d'un mes comptador des de l'expiració del termini de 
presentació de documents. 
 



 

 
 

10. Publicitat 
 
El resultat total de la puntuació obtinguda de la prova escrita, de Ja valoració de mèrits i de 
l'entrevista es farà pública per ordre de puntuació mitjançant la seva exposició a I'e-tauler 
d'anuncis del Consell Comarcal de la Terra Alta, al web: www.terra-alta.cat, dins de la seu 
electrònica. 
 
Pera més informació podeu trucar al telèfon 977 42 00 18, de 08.00h a 15:00h. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gandesa, 12 de febrer de 2018 

http://www.terra-alta.cat/

