CONCURRÈNCIA PÚBLICA AUXILIAR DE BIBLIOTECA
Es fa pública la següent concurrència aprovada per Decret d’Alcaldia núm. 50 de data 2 de
juny de 2017, per la contractació de personal per raons de necessitat del servei d’estiu per
ocupar UNA plaça d’AUXILIAR DE BIBLIOTECA PER LA BIBLIOTECA SANT JORDI DE
TORÀ.
Les característiques de la plaça objecte de la convocatòria són:
Titulació: Estar en possessió del Batxillerat, formació professional de segon grau, o
equivalent.
Categoria Grup de titulació: C1,
Nivell de coneixement llengua catalana: Nivell C 1
Declaració jurada de no haver estat condemnat/da per delictes contra la llibertat o indemnitat
sexual.
Modalitat contractual: laboral temporal a mitja jornada
Horari: 16h a 20h de dilluns a divendres
Durada: fins 31 de juliol de 2017
Lloc de treball: Durant el mes de juliol la jornada de treball es desenvoluparà a les piscines
municipals, atès que es realitza l’activitat de “bibliopiscina” .
Condicions d’Admissió d’Aspirants. Requisits
Per participar en el procés selectiu, serà necessari de reunir en la data en que finalitzi el
període de presentació de sol·licituds i que es relacionen seguidament:
a) Tenir la nacionalitat espanyola.
b) Tenir la capacitat funcional per al desenvolupament de les tasques.
c) Tenir complerts setze anys i no excedir, si s’escau, de l’edat màxima de jubilació
forçosa.
d) No haver estat separat mitjançant un expedient disciplinari del servei de qualsevol de
les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les
comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a llocs o
càrrecs públics per resolució judicial. En el cas de ser nacional d’un altre Estat, no
trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària
o equivalent que impedeixi, en el seu Estat, en els mateixos termes l’accés a l’ocupació
pública.
e) Tenir el títol exigible, o estar en condicions d’obtenir-lo, en la data en què finalitzi el
termini de presentació d’instàncies. En tots els casos que es tracti d’un títol equivalent
als exigits, haurà d’adjuntar-se un certificat, expedit per l’òrgan competent, que
n’acrediti l’equivalència. En cas de titulacions obtingudes a l’estranger hauran
d’acompanyar-se de l’ordre ministerial de reconeixement de títol expedit, de
conformitat amb la normativa reguladora de l’homologació i consolidació de títols i
estudis estrangers.
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f)

estar en possessió del certificat de coneixements del nivell de suficiència de català,
certificat nivell C1.
g) Els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola han d’acreditar el coneixement
de la llengua castellana, tant en l’expressió oral com a l’escrita.
Forma i Termini de Presentació d’Instàncies
-

-

Les persones interessades hauran de presentar una instància signada, en la qual els
aspirants faran constar que reuneixen totes i cadascuna de les condicions exigides, i
hauran de presentar els documents acreditatius dels requisits necessaris i mèrits
al·legats.
Fotocòpia DNI
Currículum Vitae.

Termini presentació instàncies: 12 de juny de 2017.
Valoració: Concurs de mèrits:
La valoració màxima total en cap cas no podrà superar els 10 punts:
El tribunal farà la valoració de mèrits d’acord amb els barems següents.
1) Formació:
Per tal que els mèrits al·legats en aquest apartat puguin ser valorats, els interessats han
d’aportar, a més de la corresponent certificació, documentació que acrediti el nombre
d’hores en el cas que no consti al certificat, altrament es computaran com cursos de durada
inferior a 10 hores.
* Per cursos, jornades o seminaris impartits per universitats, instituts o escoles oficials,
relacionats amb el contingut funcional de la plaça:
- Per cursos de fins a 10 hores...................................................................0,05 punts per curs
- Per cursos d’11 a 20 hores.......................................................................0,10 punts per curs
- Per cursos de 21 a 30 hores.......................................................................0,15 punts per curs
- Per cursos de més de 30 hores..................................................................0,20 punts per curs
* Jornades i cursos sobre eines informàtics de gestió (tractament de text, base de dades,
fulls de càlcul) impartits per universitats, instituts, Escoles de l’administració, corporacions
empresarials, sindicats o acadèmies privades:
- Per cursos de fins a 10 hores...................................................................0,05 punts per curs
- Per cursos d’11 a 20 hores.......................................................................0,10 punts per curs
- Per cursos de 21 a 30 hores.......................................................................0,15 punts per curs
- Per cursos de més de 30 hores..................................................................0,20 punts per curs
En conjunt, la puntuació global assignada per formació no podrà excedir de 5 punts.
Pl. del Vall, 1 - 25750 Torà - Tf. 973.473.028 - Fax 973.473.597

2) Experiència:
Pels serveis efectius prestats en biblioteques públiques desenvolupant funcions o tasques
coincidents amb les de la plaça convocada (auxiliar de biblioteca), a raó de 0,5 punts per mes
treballat. Les fraccions es computaran de forma proporcional.
Serveis prestats desenvolupant funcions o tasques coincidents o anàlegs (biblioteconomia)
en institucions o entitats privades, a raó de 0,25 per mes treballat. Les fraccions es computaran
de forma proporcional.
En conjunt, la puntuació global assignada per formació no podrà excedir de 5 punts.
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds es resoldrà la present concurrència en un
termini màxim del dia 20 de juny de 2017.

Torà, 2 de juny de 2017.
L’Alcalde,

Magí Coscollola i Andreu
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