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Número de registre 7493

AJUNTAMENT DE TORÀ
Convocatòria de procés selectiu de joves en pràctiques Programa garantia juvenil 2020
Edicte d’aprovació de la convocatòria i de les bases específiques que han de regir el procés selectiu per a la
contractació en pràctiques per a joves amb cicle formatiu o grau universitari, inscrits en el Programa de
Garantia Juvenil, segons l’ordre TSF/115/2018 i la resolució TSF/2537/2020, condicionada a la concessió de
la subvenció destinada a incentivar la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del
Programa de Garantia Juvenil a Catalunya (SOC-JENP)
De conformitat amb el que disposa l’article 69 i següents del Decret 214/1990, de 20 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament del Personal al servei de les entitats locals, es fa públic que per Decret d’Alcaldia
núm. 189/2020 de data 10/11/2020 s’ha aprovat les bases específiques que han de regular el procés
selectiu per a la contractació en pràctiques de joves amb cicle formatiu o grau universitari, inscrits en el
programa de Garantia Juvenil 2020, amb caràcter laboral temporal per un període de 6 mesos per una plaça
d’administratiu/va a l’Ajuntament de Torà i la corresponent convocatòria. La part resolutiva de l’esmentada
resolució disposa:
Primer. Aprovar les bases específiques que consten com annex de la present resolució i que regulen el
procés selectiu per a la contractació en pràctiques de joves amb cicle formatiu o grau universitari, inscrits en
el programa de Garantia Juvenil 2020, amb caràcter laboral temporal -per un període de 6 mesos- una plaça
d’administratiu/va per donar suport a les àrees d’àmbit: jurídic, econòmic i de serveis generals de
l’Ajuntament de Torà condicionada a la concessió de la subvenció destinada a incentivar la contractació en
pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya (SOC-JENP).
Segon. Convocar simultàniament el concurs de mèrits per a la provisió de l’esmentada plaça, establint a
l’efecte com a termini per a presentació de sol·licituds serà de 10 dies hàbils a comptar des de l’endemà de
la publicació d’aquest anunci en el BOP de Lleida.
Tercer. Disposar la publicació íntegra de les bases a l’e-tauler de la seu electrònica, al Butlletí Oficial de la
Província i a la pàgina web de la corporació www.tora.cat; als efectes de presentació de sol·licituds, i una
vegada publicada la convocatòria, la resta dels anuncis es faran públics al tauler d’edictes físic i l’electrònic
de la corporació, ubicat a la web de l’Ajuntament, https://www.seu-e.cat/web/tora/, se’ns perjudici del que
estableix l’article 78 del Reglament del Personal al Servei de les Entitats Locals aprovat pel Decret
214/1990, de 30 de juliol.”
Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar alternativament o recurs de
reposició potestatiu, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà a la publicació del present anunci,
davant l’Alcaldia d’aquest Ajuntament de Torà, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015,
d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions públiques, o recurs contenciós
administratiu, davant el Jutjat del Contenciós-Administratiu de Lleida o, en el termini de dos mesos a
comptar des de l’endemà a la publicació del present anunci, de conformitat amb l’article 46 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa. Si s’optés per interposar el recurs de
reposició potestatiu, no podrà interposar recurs contenciós-administratiu fins que aquell sigui resolt
expressament o s’hagi produït la seva desestimació per silenci. Tot això sense perjudici que pugui exercitar
qualsevol altre recurs que estimi pertinent.
Torà, 10 de novembre de 2020
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L’alcalde, Magí Coscollola i Andreu
ANNEX
Bases específiques del procés selectiu per a la contractació en pràctiques per a joves amb cicle formatiu o
grau universitari, inscrits en el Programa de garantia juvenil, d’acord amb l’ordre TSF/115/2018 i la resolució
TSF/2537/2020, condicionada a la concessió de la subvenció destinada a incentivar la contractació en
pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de garantia juvenil a Catalunya (SOC-JENP)
1. Objecte de la convocatòria
L’objecte de les presents bases és la regulació del procés selectiu per la contractació de joves, mitjançant
contracte en pràctiques, en el marc de la Resolució TSF/1844/2019, del 20 de juny, pel qual s’obre la
convocatòria per l’any 2019, per a la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en
pràctiques de joves beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil, per un període de 6 mesos a jornada
completa.
La plaça convocada és un lloc de treball d’administratiu/va a l’Ajuntament de Torà. Aquesta plaça està
subjecta a la concessió de la subvenció del Departament de Treball, afers socials i famílies de la Generalitat
de Catalunya i regulada en la Ordre TSF/115/2018 i la Resolució TSF/1844/2019 de 20 de juny, d’acord amb
l’article 4 de dita resolució, els/les joves que hagin participat en alguna convocatòria anterior no podran
participar a la convocatòria d’enguany.
2. Naturalesa i característiques de la plaça
a) Denominació: Administratiu/va
b) Règim jurídic: laboral temporal
c) Grup: C1
d) Tipus de contracte: contracte de treball en la modalitat de pràctiques.
e) Durada: Temporal per 6 mesos no prorrogables, amb data inici màxim 15 de desembre de 2020 i en tot
cas condicionada a la concessió de la subvenció.
f) Jornada completa: 37,50 h/setmana, en horari de matí, tarda, o matí i tarda, d’acord amb les necessitats
del servei.
g) Sistema de selecció: concurs de mèrits.
h) característiques de la plaça: les funcions a desenvolupar en caràcter general són tasques de suport a
secretaria intervenció, les àrees d’àmbit: jurídic, econòmic i de serveis generals de l’Ajuntament, atenció
telefònica i presencial a la ciutadania, arxiu, redacció i tramitació de documents administratius, introduir
dades en aplicacions informàtiques, realitzar tasques de consulta i recerca d’informació, comprovar i
mecanitzar dades, així com totes aquelles tasques de caràcter similar que li siguin atribuïdes.
3. Requisits dels aspirants
Per concórrer a aquest procés selectiu, els aspirants hauran de reunir els següents requisits:
a) Tenir la nacionalitat espanyola, d’acord amb les lleis vigents, o tenir la nacionalitat de qualsevol dels
estats membres de la Unió Europea o d’aquells estats als quals, en virtut de tractats internacionals celebrats
per la Unió Europea i ratificats per Espanya, sigui d’aplicació la lliure circulació de treballadors, de
conformitat amb l’article 57 del Text refós de la Llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic, aprovat per Reial
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decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre. Així mateix, per a les places de personal laboral, s’estarà al que
disposi l’article 10.2 de la Llei Orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a
Espanya i la seva integració social i la seva reforma regulada per la Llei Orgànica 8/200, de 22 de
desembre.
Les previsions del paràgraf anterior seran d’aplicació, qualsevol que sigui la seva nacionalitat, al cònjuge
dels espanyols i dels nacionals d’altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguin
separats de dret, i als seus descendents i als del seu cònjuge sempre que no estiguin separats de dret,
siguin menors de vint-i-un anys o majors d’aquesta edat dependents.
Els estrangers a què es refereixen els apartats anteriors, així com els estrangers amb residència legal a
Espanya, podran accedir a les administracions públiques, com a personal laboral, en igualtat de condicions
que els espanyols.
b) Tenir entre 16 i 29 anys (majors de 16 anys i menors de 30 anys), incloses les persones amb discapacitat,
que estiguin registrades en el Fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil amb la condició de beneficiari.
c) Estar inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO) al Servei Públic d’Ocupació de
Catalunya.
d) Estar en possessió de la titulació següent: formació professional CFGS de l’àmbit administratiu i les
finances o amb titulació universitària en gestió i Administració Pública, Ciències Polítiques, Econòmiques,
Dret, ADE o similars.
e) No trobar-se inhabilitat per a l’exercici de funcions públiques per sentència ferma, ni haver estat separat o
acomiadat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques. En cas
de ser estranger s’haurà d’acreditar mitjançant declaració jurada o promesa, no estar sotmès a sanció
disciplinària o condemna penal que pugi impedir al seu estat d’origen l’accés a la funció pública. Serà
aplicable el benefici de la rehabilitació, d’acord amb les normes penals i administratives, sempre que
s’acrediti mitjançant el corresponent document oficial.
f) Coneixements de la llengua catalana: Les persones candidates han d’acreditar estar en possessió del
certificat de català de nivell de suficiència, nivell C1 (abans C), expedit per la Secretaria de Política
Lingüística, o alguna de les titulacions equivalents d’acord amb el Decret 152/2001, de 29 de maig, i l’Ordre
228/2004, de 21 de juny, sobre títols, diplomes i certificats equivalents, de la Secretaria de Política
Lingüística. Així mateix serà d’aplicació el Decret 161/2002, d’11 de juny sobre l’acreditació del coneixement
del català i l’aranès en el processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball en les
Administracions Públiques de Catalunya.
Les persones aspirants que no tinguin el certificat de català del nivell de suficiència exigit, seran convocades
per tal de realitzar una prova específica de català adequada a aquest nivell, amb caràcter obligatori i
eliminatori, la qual es qualificarà d’apte/a o no apte/a.
Per realitzar aquesta prova, el tribunal comptarà, si escau, amb l’assessorament de tècnics especialitzats en
normalització lingüística.
g) Posseir la capacitat funcional per al desenvolupament de les tasques: no patir cap malaltia que l’impedeixi
el normal funcionament de les seves tasques laborals i pròpies del lloc de treball que es preveu cobrir.
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Els aspirants que siguin disminuïts físics s’atendran a allò previst al Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de
novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la
seva inclusió social.
Els/Les aspirants que tinguin la condició legal de discapacitats, per ser admesos/es, ho han de fer constar
en la sol·licitud de participació en la convocatòria i hauran d’adjuntar a la instància el certificat de l’Equip
oficial de valoració de disminucions del departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya o
altre centre oficial, que acrediti la condició legal de disminuït/da i el grau, la compatibilitat per l’exercici de les
tasques i funcions corresponents al lloc de treball a cobrir, de manera suficient i autònoma i les adaptacions
funcionals per a la realització dels exercici/s o prova/s, així com les que es considerin imprescindibles per a
la realització del treball en cas d’obtenir una de les places convocades.
h) En el cas que el lloc de treball així ho exigeixi, no haver estat condemnat/da per sentència ferma per
delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual, ni per delictes de tràfic d’éssers humans, entès com aquell
referit a finalitats d’explotació sexual, tant a Espanya com a l’estranger. Els ciutadans d’origen estranger o
que tinguessin una altra nacionalitat hauran, a més, d’aportar certificació negativa de condemnes penals
expedida per les autoritats del seu país d’origen o d’on siguin nacionals respecte dels delictes esmentats.
i) No estar afectat per cap dels motius d’incompatibilitat continguts a la Llei 53/1984, de 26 de desembre,
que es refereix al personal al servei de les administracions publiques.
j) Els /les joves que hagin estat contractats en pràctiques en el marc del Programa de Garantia Juvenil en la
convocatòria de l’any 2018 i 2019 no podran participar a la convocatòria d’enguany.
k) Complir TOTS els requisits que marca el contracte en pràctiques, entre els quals hi consta que cap
treballador/a no podrà ser contractat en pràctiques a la mateixa empresa o en una altra per un temps
superior a dos anys en virtut de la mateixa titulació.
l) Els/les joves aspirants han d’haver obtingut la titulació exigida en els darrers 5 anys
Tots els requisits exigits s’hauran de posseir en el dia d’acabament del termini de presentació de les
sol·licituds, i no se n’haurà d’haver perdut cap en el moment de la contractació.
4. Presentació d’instàncies
4.1. En la sol·licitud, els/les aspirants hauran de manifestar que compleixen totes les condicions exigides,
referides sempre a la data d’expiració del termini assenyalat per a la presentació de les sol·licituds, la qual
s’haurà d’adreçar a l’Il·lustríssim Sr. Alcalde de l’Ajuntament de Torà, mitjançant model normalitzat que
consta a l’annex d’aquestes bases i que es podrà descarregar de la web de la Corporació, i s’acompanyarà
de la següent documentació:
- Currículum vitae actualitzat on constarà, degudament especificats, tots aquells mèrits i capacitats que
tinguin relació amb el lloc a proveir.
- Original o fotocòpia compulsada del DNI.
- Original o fotocòpia compulsada de la titulació exigida per a l’accés al procés selectiu.
- Original o fotocòpia compulsada del certificat de nivell de suficiència de català nivell C1, (abans nivell C)
expedit per la Secretaria de Política Lingüística, o alguna de les titulacions equivalents d’acord amb el
Decret 161/2002, i l’Ordre 228/2004, de 21 de juny, sobre títols, diplomes i certificats equivalents, de la
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Secretaria de Política Lingüística. Les persones que no acreditin documentalment el nivell hauran de
superar la prova prevista.
- Justificant d’inscripció al Sistema Nacional de Garantia Juvenil (original o fotocòpia compulsada).
- Document on s’acrediti el fet de ser Demandant d’Ocupació No Ocupat (DONO) del Servei d’Ocupació de
Catalunya (original o fotocòpia compulsada).
- Informe de la vida laboral actualitzat emès per la TGSS per acreditar el temps treballat .
- Contractes de treball per acreditar el tipus de tasca desenvolupada. (original o fotocòpia compulsada).
- Els serveis prestats a l’administració pública s’acreditarà mitjançant certificació de l’òrgan competent amb
indicació expressa de la categoria professional desenvolupada, funcions, període de temps, règim de
dedicació i experiència adquirida. (original o fotocòpia compulsada).
- La documentació acreditativa dels mèrits al·legats per ser valorats en la fase de concurs. (Originals o
fotocòpia compulsada).
Els mèrits insuficientment justificats (experiència laboral i/o formació) – no acreditats mitjançant la
documentació adient- no seran objecte de valoració pel tribunal.
- Declaracions jurades:
- Declaració jurada conforme no ha participat en el Programa de la convocatòria de l’exercici 2018 i 2019.
- Declaració jurada, de no estar inhabilitat per sentència ferma per a l’exercici de funcions públiques ni haver
estat separat, per resolució disciplinària ferma, del servei de cap administració pública.
- Declaració jurada de què no ha estat condemnat/da per cap delicte o, en el cas d’haver-ho estat, tenir
extingida la responsabilitat penal i cancel·lats els antecedents penals, o haver demanat, si s’escau, la seva
cancel·lació.
- Declaració jurada de posseir la capacitat funcional per al desenvolupament de les tasques: no patir cap
malaltia que l’impedeixi el normal funcionament de les seves tasques laborals i pròpies del lloc de treball que
es preveu cobrir.
- Declaració jurada de no estar afectat per cap dels motius d’incompatibilitat continguts a la Llei 53/1984, de
26 de desembre, que es refereix al personal al servei de les administracions publiques.
- Declaració jurada de complir TOTS els requisits que marca el contracte en pràctiques, entre els quals hi
consta que cap treballador/a no podrà ser contractat en pràctiques a la mateixa empresa o en una altra per
un temps superior a dos anys en virtut de la mateixa titulació.
- Si escau, Declaració jurada o certificació negativa de no haver estat condemnat per sentència ferma per
algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexuals, així com pel tràfic d’éssers humans.– les persones
estrangeres també hauran d’aportar certificat d’antecedents penals del seu país d’origen- (original o
fotocòpia compulsada).
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4.2. Les sol·licituds per prendre part d’aquest procés selectiu es podran trametre per qualsevol dels
següents mitjans que estableix l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques:
a) De manera presencial, al Registre General de l’Ajuntament de Torà, en horari d’atenció al públic, de
dilluns a divendres, de les 11.00 a les 14.00 hores.
b) A través del registre telemàtic e-TRAM que trobareu a la seu electrònica de la web municipal www.tora.cat
(tràmit: instància genèrica), sempre que la documentació que s’hi adjunti hagi estat compulsada amb
signatura electrònica o que dins el termini de presentació d’instàncies s’aporti, en paper, els originals o
còpies compulsades de la documentació requerida per ser admès/a al procés selectiu.
c) A les oficines de Correus. Les sol·licituds que es presentin a través de les oficines de correus, serà en
sobre obert per ser datades i segellades pel personal funcionari de correus abans de la seva certificació.
d) En qualsevol altra de les formes establertes en l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les Administracions Públiques.
En el cas que la instància es presenti en alguna de les formes previstes en els apartats c) o d) s’haurà de
trametre via correu electrònic (ajuntament@tora.cat) còpia de la sol·licitud degudament registrada abans de
què finalitzi el termini de presentació d’instàncies. En el supòsit d’incompliment d’aquesta comunicació per
part de l’aspirant la instància es considerarà com a no presentada o presentada fora de termini.
4.3. El termini per a la presentació d’instàncies/sol·licituds finalitzarà el desè dia hàbil (inclòs) a comptar de
l’endemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria del procés selectiu en el BOP de Lleida.
4.4. A la sol·licitud per prendre part en el procés selectiu, l’aspirant haurà de manifestar que accepta
aquestes bases i que compleix totes i cadascuna de les condicions exigides, referides sempre a la data
d’acabament del termini per a la presentació de sol·licituds, i que es compromet, en el cas de ser proposat a
formalitzar el contracte laboral en pràctiques.
4.5. Amb la presentació de la sol·licitud, les persones aspirants queden assabentades i donen el seu
consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per a la gestió del
procés selectiu i per a la resta de la tramitació de l’expedient, d’acord amb la normativa vigent sobre
protecció de dades de caràcter personal. Per tal de donar compliment a les obligacions de publicació i
notificació, als aspirants autoritzen a fer difusió del seu nom cognoms i DNI a través de mitjans telemàtics
als efectes de donar publicitat de les actuacions del procediment de selecció.
5. Admissió dels aspirants
5.1. Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, l’Alcalde dictarà la resolució declarant
aprovada la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos.
En aplicació de la Llei 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets
digitals, la resolució incorporarà un llistat amb nom i cognoms complet i quatre xifres numèriques del DNI,
d’acord amb la disposició addicional setena de l’esmentada Llei i d’acord a la instrucció dictada per l’Agència
Catalana de Protecció de dades (APDCAT). Aquesta serà la identificació durant tot el procés selectiu. En
l’esmentada resolució, que serà publicada únicament al tauler d’edictes físic i electrònic (e-tauler) de la seu
electrònica de l’ajuntament que s’hi pot accedir a través de https://www.seu-e.cat/web/tora/, on s’indicarà:
a) Els aspirants admesos i els exclosos.

Administració Local

75

Número 220
Butlletí Oficial de la Província de Lleida

Divendres, 13 de novembre de 2020

b) Els aspirants sortiran identificats amb el nom i cognoms complet i quatre xifres numèriques del DNI.
c) Els motius d’exclusió.
d) Composició nominal del tribunal qualificador.
e) S’assenyalarà un termini per a esmenes, possibles reclamacions, o recusació dels membres del tribunal,
no superior a 2 dies hàbils.
En cas de no produir-se reclamacions a la llista provisional s’entendrà aquesta elevada a definitiva sense
necessitat de nou acord i publicació.
5.2. Les publicacions a la seu electrònica, substitueix la notificació individual als interessats, d’acord amb
l’article 45.1 .b de la Llei 39/2015.
6. Tribunal qualificador
6.1. El tribunal qualificador tindrà la composició següent:
President/a: Un funcionari/a de la corporació.
Dos vocals: designats entre funcionaris i personal laboral fix de la corporació, el/la tècnica responsable de
joventut del Consell Comarcal de la Segarra.
Secretari/a: Un funcionari/a o laboral fix de la corporació
La figura del/la secretari/a recaurà en un/a dels/les vocals, i el tribunal es podrà servir del personal
administratiu que correspongui.
Davant d’un supòsit de suplència, recusació i/o abstenció d’algun membre del tribunal serà cobert per un
personal laboral o funcionari de la corporació.
Els vocals hauran de tindre una titulació igual o superior a l’exigida per a l’accés a la plaça objecte de la
convocatòria.
Els membres de l’òrgan de selecció s’hauran d’abstenir de participar, i els/les aspirants podran recusar-los,
quan concorrin les circumstàncies que preveu els articles 23 i 24 de la llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim
jurídic del sector públic, mitjançant en un escrit raonat que hauran d’adreçar a l’Alcalde de l’Ajuntament.
6.2. El tribunal qualificador queda autoritzat per resoldre els dubtes que es presentin i prendre els acords
necessaris pel bon ordre del procés selectiu en tot allò que no estigui previst en aquestes bases. Les
decisions del tribunal s’adoptaran per majoria simple, els vots de tots els membres tenen el mateix valor
excepte el de la presidència, que és de qualitat en cas d’empat.
Sempre serà necessària la presència de les figures de president/a i secretari/a.
7. Procés de selecció
El procés selectiu s’iniciarà després de la publicació del llistat d’admesos i exclosos, on s’especificarà la
data, hora i lloc de l’inici de les diferents fases del procés de selecció, juntament amb les mesures de
prevenció i seguretat contra la COVID19.
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Els aspirants s’han de convocar en una sola crida per a cada exercici o prova. Perdran el dret a participar en
el procés selectiu els aspirants que no compareguin als exercicis o proves el dia i hora assenyalats, llevat
dels casos de força major, que s’hauran de justificar documentalment dins el termini de les vint-i-quatre
hores següents i que seran lliurement valorats per l’òrgan de selecció. Si s’admet la causa de justificació,
l’aspirant serà objecte de nova convocatòria per a la data que determini l’òrgan de selecció.
A efectes d’identificació, els/les aspirants hauran de concórrer en cada exercici amb el DNI.
8. Desenvolupament del procés de selecció
El procés selectiu serà pel sistema de concurs i constarà de les següents fases diferenciades:
a) Fase prèvia, si escau.
b) Fase de concurs de mèrits
c) Entrevista personal
d) Fase prèvia:
- Prova de coneixements de llengua
Prèviament caldrà acreditar el coneixement de llengua catalana. I castellana per aquells aspirants que
d’acord amb la base 3.f) no hagin pogut acreditar-los per mitjà de la documentació presentada.
Primer exercici: Valoració dels coneixements orals i escrits de llengua catalana, mitjançant una prova del
nivell equiparable a C1. Els aspirants que acreditin documentalment la possessió del certificat del nivell C1,
de la Direcció General de Política Lingüística o equivalent d’acord amb el Decret 161/2002 i l’Ordre
228/2004, de 21 de juny, sobre títols, diplomes i certificats equivalents, de la Secretaria de Política
Lingüística, quedaran exempts de realitzar l’esmentada prova.
A l’hora convocada, els aspirants, no exempts de realitzar la prova de llengua catalana, s’hauran de
presentar a les dependències municipals per realitzar l’exercici, de caràcter obligatori i eliminatori, que tindrà
per objecte l’avaluació del coneixement de la llengua catalana, mitjançant les proves disposades pel tribunal
amb l’assessorament, si escau, de tècnics competents en matèria de normalització lingüística.
Segon exercici: obligatori i eliminatori pels aspirants que no disposin de la nacionalitat espanyola, sobre
coneixements de llengua castellana. La qualificació d’aquest exercici serà d’apte/a o no apte/a.
El temps per a realitzar aquest/s exercici/s és determinarà pel tribunal amb l’assessorament del tècnic/a
pertinent.
Els aspirants s’han de convocar en una sola crida, i perdran el dret a participar en el procés selectiu els que
no compareguin a l’exercici de català, si s’escau, el dia i hora assenyalat.
La prova es qualificarà d’apte o no apte. Els aspirants que no obtinguin la qualificació d’apte/a quedaran
eliminats d’aquest procés de selecció.
b) Fase de concurs de mèrits
La fase de concurs serà aplicable a aquells/es aspirants admesos i els que superin la prova de llengua
catalana i/o castellana segons el cas.
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Consistirà en l’examen i la valoració dels mèrits al·legats i acreditats documentalment pels aspirants, fins a
un màxim de 14 punts, i s’efectuarà assignant a cadascun d’ells els punts que els hi correspongui de
conformitat amb l’escala següent:
1. Experiència professional: (màxim. 5 punts)
Experiència en la realització de les tasques pròpies de l’objecte de la present convocatòria:
- Per haver exercit funcions anàlogues al lloc a proveir en una administració pública, desenvolupant tasques
d’administratiu/va: 0,25 punts per mes treballat amb un màxim de 3 punts.
- Per haver exercit funcions anàlogues al lloc a proveir en una empresa privada desenvolupant funcions
pròpies d’un administratiu/va: 0,25 punts per mes treballat amb un màxim de 2 punts.
No es valoraran les pràctiques curriculars perquè s’entén que formen part del pla d’estudis.
Per poder valorar aquest mèrit serà necessari que s’acrediti mitjançant la presentació de certificat d’empresa
(original o fotocòpia compulsada) en el que s’especifiqui les dates d’alta i baixa de la mateixa, la categoria
professional i les tasques desenvolupades, acompanyat de l’informe de vida laboral emès per la Tresoreria
General de la Seguretat Social.
Els serveis prestats a les administracions públiques en qualitat de personal eventual no es valoren.
La puntuació establerta en aquest apartat d’experiència s’entendrà referida a jornada completa, en el cas
que sigui inferior s’aplicarà la puntuació que correspongui, per aquest motiu el còmput del temps treballat es
valorarà d’acord amb el que consti a l’informe de vida laboral com a total de dies treballats i es prendrà com
a base mesos de 30 dies.
2. Formació acadèmica: La formació s’acreditarà mitjançant fotocòpia compulsada de les titulacions emeses
pel centre corresponent (màxim 5 punts)
a) Titulacions acadèmiques: altres titulacions, no aportada com a requisit d’accés o diferent a l’exigida per a
participar en la convocatòria, i rellevants per les funcions a desenvolupar, a raó de:
I. Grau universitari finalitzat: 2,5 punts (màxim 5 punts)
II. Cicle formatiu de grau superior o equivalent: 1,5 punts (màxim 3 punts)
b) Altres titulacions i formacions:
Cursos de formació i perfeccionament relacionats amb la plaça convocada, impartits per institucions
públiques o oficials (acreditat mitjançant certificat, títol o diploma de l’organisme corresponent): (màxim 2
punts)
- Fins a 29 hores: 0,10 punts.
- De 30 hores a 49 hores: 0,20 punts
- De 41 hores a 100 hores: 0,30 punts
- De més de 100 hores: 0,40 punts.
- Per cada Postgrau o mestratge: 1 punt.
- Per màster: 2 punts
En cas que els certificats no s’expressin les hores sinó els crèdits que representen, cada crèdit serà
comptabilitzat com a 10 hores de curs.
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3. Coneixement informàtics: certificat ACTIC nivell mitjà, avançat o equivalent: 1,00 punt.
No es valoraran els mèrits que no s’acreditin documentalment mitjançant la presentació dels documents que
s’especifiquen als paràgrafs anteriors (originals o fotocòpies compulsades). Aquests documents s’hauran de
presentar dins el termini de presentació d’instàncies, sense que es puguin valorar si es presenten fora
d’aquest termini.
El tribunal podrà demanar als interessats/des, els aclariments o, en el seu cas, la documentació addicional
que estimi oportuna, amb l’única finalitat de comprovar la veracitat dels mèrits aportats amb la sol·licitud per
participar en aquest procés selectiu.
c) Entrevista personal: puntuarà de 0 a 3 punts.
En aquesta entrevista, l’òrgan de selecció plantejarà qüestions relacionades amb:
- la formació.
- la trajectòria professional.
- l’adaptabilitat al context organitzatiu.
- Les funcions a desenvolupar.
Els criteris per puntuar cadascun dels factors seran tant el desenvolupament de l’entrevista com la valoració
curricular aportada per les persones aspirants, tenint en compte la naturalesa del lloc de treball al qual
s’aspira i d’acord amb el següent barem:
NIVELL

PUNTUACIÓ

Excel·lent
Excel·lent amb mancances
Adequat
Adequat amb mancances
Insuficient

3 punts
2 punts
1 punt
0,5 punts
0 punts

És de caràcter obligatori i la no assistència comporta quedar exclòs del procés selectiu.
9. Qualificació i llista d’aprovats
El resum de les fases del procés selectiu és el següent:
A) Fase prèvia
1r exercici. Coneixement de la llengua catalana i/o castellana
B) Fase concurs
1r. Experiència professional
2n. Formació acadèmica
3r. Coneixement informàtics
C) Entrevista personal
Total fase concurs i entrevista

Apte / No apte
Fins un màxim de 5 punts
Fins un màxim de 5 punts
Fins un màxim d’1 punt
Fins un màxim de 3 punts
14 punts

La qualificació final de cada aspirant s’obté sumant, les qualificacions obtingudes a la fase de concurs i de
l’entrevista.
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Un cop acabada la qualificació dels/es aspirants, el Tribunal el farà públic la relació dels aspirants per l’ordre
de puntuació obtinguda tant en el taulell d’edictes de la corporació com en la seu electrònica
(https://www.seu-e.cat/web/tora/ ) ubicada en la pàgina web municipal www.tora.cat
En cas d’empat, l’ordre s’establirà atenent als següents criteris:
Caldrà tenir en compte el que disposa l’article 44 del Reial Decret 364/1995, de 10 de març, que estableix
que en cas d’empat en al puntuació es tindrà en compte l’atorgada als mèrits esmentats en l’apartat primer
d’aquest article segons l’ordre establert.
En cas que la persona renunciï al lloc de treball una vegada quedi cobert o abans de cobrir-lo, es proposarà
la cobertura al següent aspirant per ordre de puntuació, i així successivament. En cas que el tribunal decidís
que cap dels aspirants presentats a la plaça convocada reuneix les condicions mínimes necessàries per
desenvolupar les funcions del lloc de treball, podrà declarar deserta la convocatòria.
10. Finalització del procés de selecció
10.1. Realitzat aquest procés selectiu, el tribunal elevarà a l’Alcaldia l’acta de la sessió amb una proposta de
contractació a favor de la persona que hagi obtingut major puntuació. En cas que la persona renunciï al lloc
de treball una vegada quedi cobert o abans de cobrir-lo, es proposarà la cobertura al següent aspirant per
ordre de puntuació, i així successivament.
10.2. La puntuació global d’aquest procés selectiu es publicarà al tauler d’edictes (físic i electrònic) de la
Corporació i l’aspirant seleccionat haurà de presentar, abans de la seva contractació, tots els documents
acreditatius de que reuneix els requisits establerts a la Base 3a.
10.3. Si el dia 9 de desembre de 2020, el/l’aspirant proposa/dat no hagués presentat la documentació o no
tingués els requisits exigits, no podrà ser contractat/da i restaran anul·lades totes les seves actuacions,
sense perjudici de la responsabilitat en què hagués pogut incórrer per falsedat en la instància. Efectuant-se
la proposta de contractació al/la següent aspirant per ordre de puntuació d’acord amb la llista d’aprovats/des
emesa pel tribunal.
11. Formalització del contracte
Els/les aspirants que es vagin proposant, per a la contractació laboral en pràctiques, iniciaran la seva relació
laboral condicionada a què l’Ajuntament de Torà hagi rebut la resolució de la concessió de la subvenció de
la Generalitat destinada a incentivar la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del
Programa de Garantia Juvenil a Catalunya (SOC-JENP), com a data límit el 15 de desembre de 2020,
d’acord amb l’article 13 de la Resolució TSF/2537/2020, efectuant el període de prova que s’estableixi
legalment. Aquest període de prova restarà interromput en les situacions d’incapacitat temporal, risc durant
l’embaràs, maternitat adopció, guarda amb fins d’adopció, acolliment, risc durant la lactància i paternitat que
afectin al treballador durant el període de prova.
Durada del contracte: 6 mesos no prorrogables, amb data inici màxim 15 de desembre de 2020.
12. Borsa de treball
Finalitzat el procés selectiu, es crearà una borsa de treball amb la resta d’aspirants aptes pel Tribunal,
ocupant els llocs d’aquesta borsa per ordre de major puntuació, per tal de cobrir possibles baixes i/o
substitucions de la persona contractada dins del programa de Garantia Juvenil.
Aquesta borsa de treball tindrà una vigència igual a la durada del programa de Garantia Juvenil per a la qual
ha estat creada.
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13. Incompatibilitats i règim de servei
En l’exercici de la funció pública atribuïda a la plaça a la qual ha estat destinat serà aplicable el contracte
laboral temporal, la normativa vigent sobre el règim d’incompatibilitats en el sector públic, en compliment de
la qual l’aspirant, en el moment de l’inici de la prestació del servei, haurà de realitzar una declaració de les
activitats que realitza o sol·licitar la compatibilitat en els seu cas, o exercir l’opció prevista a l’article 10 de la
Llei 53/1984, de 26 de desembre.
14. Règim impugnacions i al·legacions
Contra l’acord d’aprovació d’aquestes Bases, la convocatòria i els actes administratius que se’n derivin
d’aquesta i de les actuacions del tribunal podran ésser impugnats pels interessats en els casos i en la forma
establerta per la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques. Per la mera concurrència als processos selectius s’entén que l’aspirant accepta íntegrament
aquestes bases, tret que, prèviament, hagi exercit el seu dret a impugnar-les.
ANNEX 1
Model instància
Instància per participar en el procés selectiu per a la contractació en pràctiques per a joves amb cicle
formatiu o grau universitari, inscrits en el programa de garantia juvenil (per a una plaça d’administratiu/va de
l’ajuntament de Torà) condicionada a la concessió de la subvenció destinada a incentivar la contractació en
pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de garantia juvenil a Catalunya (SOC-JENP
Dades de la convocatòria:
Número de la convocatòria
BOPL Número:
Denominació de la plaça/lloc de treball
Dades de la persona sol·licitant
Nom i cognoms
DNI/ Document acreditatiu de nacionalitat
Nacionalitat
Data de naixement
Lloc de naixement
Domicili a efectes de notificacions
Municipi
Província
Codi Postal
Telèfons de contacte
Adreça electrònica
a efectes de notificacions i comunicacions

data (dia/mes/any):

Exposa:
1. Que està assabentat/da de les bases i la convocatòria per a la contractació en pràctiques per a joves amb
cicle formatiu o grau universitari, inscrits en el Programa de Garantia Juvenil per a una plaça
d’administratiu/va de l’Ajuntament de Torà condicionada a la concessió de la subvenció destinada a
incentivar la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del programa de garantia juvenil a
Catalunya (SOC-JENP)
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2. Que reuneix tots i cadascú dels requisits establerts en les Bases específiques de la convocatòria per
poder participar en l’esmentat procés de selecció i en la constitució de la corresponent borsa de treball.
3. Que disposa de tota la informació que regula el procés selectiu esmentat.
4. Que desitja poder participar en el procés selectiu per poder optar a ocupar l’esmentada plaça, aportant la
documentació acreditativa per ser valorada en la fase de concurs de mèrits.
Documents originals o compulsats que acompanya a la sol·licitud (marcar amb una creu el que es presenta)

□ NIF (espanyols)
□ Document d’identitat o passaport (comunitaris i assimilats que resideixin a Espanya)
□

Tarja de resident comunitari o de familiar de resident comunitari en vigor o tarja temporal de resident
comunitari o treballador comunitari fronterer en vigor.

□ Visat o resguard d’haver sol·licitat l’exempció de visat i tarja de residència i treball
□ Títol acadèmic requerit a les bases per prendre part en la convocatòria:.........................................................
□ Fotocòpia compulsada del certificat de suficiència de català (nivell C1 ) o equivalent.
□ Currículum vitae actualitzat.
□ Justificant d’inscripció al Sistema Nacional de Garantia Juvenil (original o fotocòpia compulsada).
□ Document on s’acrediti el fet de ser Demandant d’Ocupació No Ocupat (DONO) del Servei d’Ocupació de
Catalunya (original o fotocòpia compulsada)

□ Informe de la vida laboral actualitzat emès per la TGSS per acreditar el temps treballat.
□ En el cas d’acreditar serveis prestats les Administracions Públiques, certificat de l’òrgan/s competent/s.
□

En el cas d’acreditar-se serveis prestats a l’empresa privada, fotocòpia compulsada de contractes de
treball o certificació de l’empresa.
Declaracions jurades: especificar quines:

□ Declaració jurada conforme no ha participat en el Programa en les convocatòries 2018 i 2019.
□

Declaració jurada, de no estar inhabilitat per sentència ferma per a l’exercici de funcions públiques ni
haver estat separat, per resolució disciplinària ferma, del servei de cap administració pública.

□ Declaració jurada de que no ha estat condemnat/da per cap delicte o, en el cas d’haver-ho estat, tenir
extingida la responsabilitat penal i cancel·lats els antecedents penals, o haver demanat, si s’escau, la seva
cancel·lació.

□ Declaració jurada de posseir la capacitat funcional per al desenvolupament de les tasques: no patir cap

malaltia que l’impedeixi el normal funcionament de les seves tasques laborals i pròpies del lloc de treball que
es preveu cobrir.

Administració Local

82

Número 220
Butlletí Oficial de la Província de Lleida

Divendres, 13 de novembre de 2020

□ Declaració jurada de no estar afectat per cap dels motius d’incompatibilitat continguts a la Llei 53/1984,
de 26 de desembre, que es refereix al personal al servei de les administracions publiques.

□ Declaració jurada de complir TOTS els requisits que marca el contracte en pràctiques, entre els quals hi

consta que el treballador/a no podrà ser contractat en pràctiques a la mateixa empresa o en una altra per un
temps superior a dos anys en virtut de la mateixa titulació.

□ Si escau, Declaració jurada o certificació negativa de no haver estat condemnat per sentència ferma per

algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexuals, així com pel tràfic d’éssers humans.– les persones
estrangeres també hauran d’aportar certificat d’antecedents penals del seu país d’origen- (original o
fotocòpia compulsada).
Altres:........................................................................................................................................................................
El/La sotasignant sol·licita ser admès al procés selectiu per a la contractació en pràctiques per a joves amb
cicle formatiu o grau universitari, inscrits en el Programa de Garantia Juvenil per a una plaça
d’administratiu/va de l’Ajuntament de Torà i declara que són certes les dades consignades, i que reuneix les
condicions exigides per a l’ingrés i les especialment assenyalades en la convocatòria anteriorment
esmentada, comprometent-se a provar documentalment totes les dades que figuren en aquesta sol·licitud.
Així mateix, declara que coneix íntegrament el contingut de les bases de la convocatòria.
De conformitat amb la normativa de protecció de dades de caràcter personal amb la signatura de la present,
autoritza a que les seves dades de caràcter personal proporcionades en aquest document, siguin tractades i
incorporades en el fitxer denominat Recursos Humans responsabilitat de l’Ajuntament de Torà.
La finalitat d’aquest tractament és la de gestionar la seva sol·licitud Aquestes dades no seran transmeses a
terceres persones, llevat dels casos en el que hi hagi una obligació legal, i seran conservades mentre
perduri la relació laboral, i posteriorment fins al termini legal establert.
En qualsevol cas podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés,
rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades.
Aquestes peticions caldrà que es faci a l’ajuntament de Torà, Plaça del Vall núm. 1, 25750 Torà (Lleida) o bé
per correu electrònic a ajuntament@tora.cat
S’informa que també pot presentar una reclamació, si així ho considera, davant l’Autoritat Catalana de
protecció de dades o bé posar-se en contacte amb el Delegat de Protecció de dades a dpo@tora.cat
(signatura)
Torà, a .................. de............................................................................................................. de ..........................
Il·lm. Sr. Alcalde de l’ajuntament de Torà
Torà, 10 de novembre de 2020
L’alcalde, Magí Coscollola i Andreu
Digitally signed by eBOP
Date: 2020.11.12
13:11:16 CET
Reason:
Location: es_ca
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