
ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

AYUNTAMIENTO DE CERDANYOLA DEL VALLÈS

EDICTO sobre rectificación de errores y modificación de las bases de la convocatoria NP01/2016 de
pruebas selectivas.

Edicte de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, sobre rectificació d'errades i modificació de bases reguladores
del procés selectiu NP01/2016 per a la selecció de personal funcionari interí i personal laboral no permanent
per a la cobertura de places vacants, de substitucions de personal i desenvolupament de funcions no previstes
en llocs de treball i ampliació del termini de presentació de sol·licituds dels annexos afectats.

Mitjançant resolució de la Regidora Delegada d'Organització i Recursos Humans, número 2016/1136 de data 30
de març de 2016, s'aprova la convocatòria de proves selectives per a la selecció de personal funcionari interí o
personal laboral no permanent NP01/2016, aprovant simultàniament les bases que han de regir les
convocatòries i que han estat publicades al DOGC núm. 7090, de data 1 d'abril de 2016.

Atesa l'estimació per resolució d'alcaldia del recurs de reposició presentat pel Col·legi Oficial de Treballadores i
Treballadors de Catalunya en quant a titulació requerida per a accedir a la convocatòria Annex VI Treballador/a
Social.

Atesos els el errors materials detectats en les bases reguladores del procés selectiu NP01/2016 i en concret en
la base segona, Annex I, Annex IV, Annex VIII, Annex IX, Annex VIII, Annex IX i Annex XI.

 

- Es rectifiquen per error material les bases de la convocatòria de proves selectives NP01/2016, en el sentit
següent:

 

- Base segona f)

On diu: “No trobar-se inscrit en el Registre Central de Delinqüents Sexuals (aspirants a llocs de treball
d'Auxiliar d'Educació Especial, Auxiliar de Biblioteca, Tècnic/a d'Educació Infantil, Mestre-a, Monitor-a esportiu-
va, professor-a artístic-a, Socorrista/Tècnic-a Esportiu-va)”

Ha de dir: “No trobar-se inscrit en el Registre Central de Delinqüents Sexuals (aspirants a llocs de treball
d'Auxiliar d'Educació Especial, Conserge, Auxiliar de Biblioteca, Tècnic/a d'Educació Infantil, Mestre-a, Monitor-
a esportiu-va, professor-a artístic-a, Socorrista/Tècnic-a Esportiu-va)”

 

- Annex I,

On diu “Educador/a d'Educació Especial (vetllador/a)

Ha de dir: “Auxiliar d'Educació Especial (vetllador/a)”.

 

- Annex IV: Conserge

1. Requisits específics:

Afegir:

e) Declaració jurada de no haver estat condemnat/da per delictes contra la llibertat i indemnitat sexual.

2. Exercici pràctic

Eliminar la frase següent:  
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Per a la puntuació d'aquesta prova s'utilitzarà la fórmula següent:

 

- Annex VIII: Monitor/a esportiu/va

2. Exercici pràctic

Eliminar la frase següent:    

Per a la puntuació d'aquesta prova s'utilitzarà la fórmula següent:

 

- Annex IX : Monitor/a natació – Tècnic/a esportiu/va - Socorrista

2. Exercici pràctic

Eliminar la frase següent:    

Per a la puntuació d'aquesta prova s'utilitzarà la fórmula següent:

 

- Annex XI: Professor/a artístic/a

On diu “b. “Grup de titulació: A2”

Ha de dir: “Grup de titulació: C2”

 

3. Exercici pràctic

Eliminar la frase següent:    

Per a la puntuació d'aquesta prova s'utilitzarà la fórmula següent:

- Es modifica l'annex VI Educador/a Social de les bases de l'esmentada convocatòria en el sentit següent:

1. Requisits específics: Titulació: Diplomatura, Grau en Educació Social o titulació universitària més habilitació
professional com a educador/a social.”

 

 

- Es modifiquen les bases de la convocatòria de proves selectives NP01/2016, en el sentit següent:

 

- Annex I,

Auxiliar d'Educació Especial (vetllador/a).

Afegir:

3. “Experiència docent i/o de gestió –no excloents- com a mestre/a relacionat amb el lloc de treball que es
refereix, fins a un màxim de 4 punts, a raó del barem següent:

- Escola municipal d'Educació Infantil-Primària per curs escolar: 1 punt

- Escola pública d'Educació Infantil-Primària, per curs escolar : 0,50 punts

- Centre concertat d'Infantil-Primària per curs: 0,25 punts

- Altres centres educatius, degudament autoritzats, per curs escolar o fracció: 0,10 punts

- Formador/a en activitats formatives adreçades a professorat d'Infantil-Primària per curs escolar o activitat
formativa completa: 0,25 punts

 

- Annex IIII: Tècnic/a d'Educació Infantil
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2. Experiència docent i/o de gestió, no excloents, relacionada amb el lloc de treball que es refereix, fins a un
màxim de 6 punts, a raó del barem següent:

 

On diu:

- Escola municipal d'Educació Infantil-Primària per curs escolar o fracció: 1 punt

- Escola pública d'Educació Infantil-Primària, per curs escolar: 1 punt

- Centre concertat d'Infantil-Primària per curs o fracció: 1 punt

- Altres centres educatius, degudament autoritzats, per curs escolar o fracció : 0,10 punts

- Formador/a en activitats formatives adreçades a professorat d'Infantil-Primària per curs escolar o activitat
formativa completa: 0,25 punts

 

Ha de dir:

- Escola municipal d'Educació Infantil-Primària per curs escolar: 1 punt

- Escola pública d'Educació Infantil-Primària, per curs escolar : 0,50 punts

- Centre concertat d'Infantil-Primària per curs: 0,25 punts

- Altres centres educatius, degudament autoritzats, per curs escolar o fracció: 0,10 punts

- Formador/a en activitats formatives adreçades a professorat d'Infantil-Primària per curs escolar o activitat
formativa completa: 0,25 punts

 

- Annex VII. Mestre/a (totes les especialitats)

2. Experiència docent i/o de gestió, no excloents, relacionada amb el lloc de treball que es refereix, fins a un
màxim de 6 punts, a raó del barem següent:

 

On diu:

- Escola municipal d'Educació Infantil-Primària per curs escolar o fracció: 1 punt

- Escola pública d'Educació Infantil-Primària, per curs escolar: 1 punt

- Centre concertat d'Infantil-Primària per curs o fracció: 1 punt

- Altres centres educatius, degudament autoritzats, per curs escolar o fracció : 0,10 punts

- Formador/a en activitats formatives adreçades a professorat d'Infantil-Primària per curs escolar o activitat
formativa completa: 0,25 punts

 

Ha de dir:

- Escola municipal d'Educació Infantil-Primària per curs escolar: 1 punt

- Escola pública d'Educació Infantil-Primària, per curs escolar : 0,50 punts

- Centre concertat d'Infantil-Primària per curs: 0,25 punts

- Altres centres educatius, degudament autoritzats, per curs escolar o fracció: 0,10 punts

- Formador/a en activitats formatives adreçades a professorat d'Infantil-Primària per curs escolar o activitat
formativa completa: 0,25 punts

 

Annex VII Mestre/A amb titulació per impartir l'ensenyament de l'anglès, afegir:
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4. Prova oral en llengua anglesa

S'amplia el termini de presentació de sol·licituds per a participar en el procés selectiu dels annexos de la
convocatòria afectats: Annex I Auxiliar d'Educació Especial, Annex III Tècnic/a d'Educació Infantil, Annex VI
Educador/a Social, Annex VII Mestre/a, en 20 dies naturals a comptar a partir del dia següent d'aquesta
publicació en el DOGC.

 

Cerdanyola del Vallès, 29 d'abril de 2016

 

Aurora Corral García

Secretària general

 

(16.124.015)
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