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CONVOCATÒRIA PER COBRIR TEMPORALMENT ABSÈNCIES I/O VACANTS 
D’EDUCADOR/A ESPECIALITZAT/DA, 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 places vacants i/o absències d’Educador/a 
Especialitzat/da a l’ escola municipal d’educació especial Virolai, , i/o absències dels seus 
titulars, que es puguin produir durant un període màxim d’un any, en aplicació de l’article 94 del 
Decret 214/1990, de 30 de juliol, com a conseqüència que no hi hagi titular o que aquest tingui 
reserva de plaça en trobar-se en situació de llicència, comissió de serveis o excedència, en 
règim de personal laboral, 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: 
 

B A S E S: 
 
 PRIMERA.- Les persones interessades en participar en aquest procés selectiu, hauran 
de reunir les condicions i requisits generals establerts en les Bases Generals per la provisió de 
places de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat i dels seus Organismes Autònoms, i hauran 
d'estar en possessió, com a mínim, d’una de les següents titulacions: 
 

 Tècnic o tècnica en superior en Integració Social 

 Tècnic o tècnica en Atenció a Persones en Situació de Dependència 

 Tècnic o tècnica en superior en Animació Sociocultural i Turística 

 Tècnic o tècnica en superior en Educació Infantil  

 Tècnic o tècnica en superior en Mediació Comunicativa 

 Tècnic o tècnica en Ensenyament i Animació Socioesportiva 

 Tècnic o tècnica en Cures Auxiliars d’Infermeria 

 Tècnic o tècnica en Emergències Sanitàries 

 Batxillerat (amb capacitació específica per exercir les funcions corresponents a la 
categoria objecte de la convocatòria). 

 
 

 Les persones interessades en participar en aquest procés selectiu, hauran de tenir els 
coneixement de llengua catalana de nivell de suficiència (C1) de conformitat amb el 
que estableix el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de 
coneixements de català, modificat pel Decret 3/2014, de 7 de gener, i el Decret 
161/2002, d'11 de juny, sobre acreditació del coneixement del català i l'aranès en els 
processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les 
administracions públiques de Catalunya. 

 
 En el moment que siguin proposats/des per cobrir alguna de les absències que es 

puguin produir a l’organització, hauran d’acreditar la inexistència de delictes de 
naturalesa sexual mitjançant l’aportació del corresponent certificat expedit pel Ministeri 
de Justícia. 

 
Les tasques a desenvolupar en el lloc de treball son les següents: 
 

 Donar suport als alumnes amb necessitats educatives especials perquè puguin 
participar en les activitats del centre educatiu, i també aplicar programes de treball 
preparats pel tutor o tutora o especialistes i participar en l'elaboració i aplicació de 
tasques específiques relacionades amb l'autonomia personal, l'adquisició d'hàbits 
d'higiene, les habilitats socials, la mobilitat i els desplaçaments, l'estimulació sensorial, 
les habilitats de vida, la transició a la vida adulta i preparació per al món laboral, 
l'escolaritat compartida en centres ordinaris i centres d'educació especial, etc. 

 Participar en el projecte educatiu del centre 
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 Conèixer els objectius i continguts dels programes per poder adequar de la millor 
manera possible la seva tasca de col·laboració amb els mestres tutors i els 
especialistes. 

 Proporcionar als mestres tutors i als especialistes elements d'informació sobre 
l'actuació dels alumnes a fi d'adaptar i millorar-ne el procés d'aprenentatge. 

 
 SEGONA.- Les persones interessades 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, (preferentment per registre telemàtic Seu electrònica - 
Tràmits online (cornella.cat) ) en el termini de 10 dies naturals, a comptar des del següent de la 
publicació de la convocatòria a la pàgina web de l’Ajuntament de Cornellà  
 

L’acreditació de l’experiència professional es farà mitjançant els contractes laborals, 
nomenaments o certificats corresponents, en els que consti el tipus de tasca desenvolupada i 
amb el certificat de vida laboral per l’acreditació del temps treballat.  
 
 El treball realitzat a jornada parcial serà computat en temps pel còmput del mateix en 
jornada complerta.  
 
 No serà valorada pel tribunal l’experiència laboral que no estigui acreditada respecte 
del temps o del tipus relacionat amb les tasques desenvolupades. 
 
 TERCERA.- El sistema de selecció serà el concurs i es desenvoluparà de la següent 
forma: 
 
 Primera fase: Consistirà en la realització d’una prova tipus test, amb resposta tancada 
sobre el temari de referència inclòs com Annex II. 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 amb una penalització per a cada resposta errònia de 0’33 punts.  
 
 Segona fase: 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 totes les fases donarà la puntuació total 
dels aspirants. 
 

Tots els aspirants que hagin superat totes les fases del procés seran classificats per 
ordre de puntuació. 
 
 QUARTA.- El Tribunal estarà format pels següents membres: 
 
PRESIDENT.-  
  
La Sra. Sònia Broto Pérez, Cap de l’Àrea de Gestió d’Educació i en substitució la Sra. Anna 
Caballero Sanglas, Coordinadora d’Educació Infantil.  
 
VOCALS.- 
 
El Sr. Juan José González López, Coordinador de Dinàmiques Educatives, i en substitució la 
Sra. Damaris Doñate Izquierdo, Tècnica d’Orientació Educativa. 
 
La Sra. Sonia Jiménez López, Cap de Personal  i en substitució la Sra. Dolors Márquez 
Vázquez, Tècnica de Selecció i Formació 
 
La Sra. Isabel Fernández Méndez, Directora de l’Escola d’Educació Especial Virolai i en 
substitució la Sra. Manuela Rodríguez Díaz, mestra de l’Escola d’Educació Especial Virolai.   

https://seuelectronica.cornella.cat/sede/catalogoTramites.do?ent_id=1&idioma=2
https://seuelectronica.cornella.cat/sede/catalogoTramites.do?ent_id=1&idioma=2
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SECRETARIA.- La Sra. Carmen Alonso Higuera, Secretària General d’aquest Ajuntament o   
funcionari/ària en qui delegui. 
 
A més dels membres que formen part del Tribunal de selecció, a les sessions que s’estableixin 
hi podran assistir, sense veu i sense vot, una persona observadora titular i una de suplent 
designades a proposta de la part social, sens perjudici de què hagin d’actuar a títol individual i 
en cap cas en representació de l’òrgan que els ha proposat. 
 
 CINQUENA.- El resultat d'aquesta convocatòria serà elevat a l’Òrgan competent als 
efectes de la seva aprovació i del seu contingut es donarà compte al Departament de Recursos 
Humans als efectes de que les vacants temporals que es produeixin siguin ofertades per l'ordre 
obtingut en la present convocatòria i es pugui proposar la contractació que en cada cas sigui 
precís dur a terme. 
 
 SISENA.- Les incidències que es produeixin i no restin previstes en les presents Bases 
seran resoltes pel Tribunal. 
 

SETENA.- Període de pràctiques 
 
S’estableix un període de pràctiques de sis mesos de durada. Un cop finalitzat aquest període, 
una Comissió d’Avaluació formada pel president del Tribunal, la Cap de l’Àrea de Gestió 
d’Educació i la Cap de Personal, emetran un informe del seguiment realitzat en base als 
coneixements demostrats i  a les competències professionals, que es remetrà al Tribunal i que 
qualificarà amb un apte o no apte el període de pràctiques. 
 

VUITENA.- Funcionament de la borsa de treball 
 
Un cop finalitzat el procés de selecció, el Tribunal farà pública la qualificació de les persones 
aspirants al web municipal per ordre de puntuació final. 
 
Segons les necessitats s’anirà convocant als aspirants per odre de puntuació obtinguda al 
procés de selecció. Si l’aspirant rebutja l’oferta es procedirà a cridar el següent aspirant i així 
successivament. La renúncia no suposarà l’exclusió de la borsa, però si el seu pas al darrer lloc 
de l’ordre de puntuació a partir de la segona crida. Les contractacions temporals per 
substitucions del personal d’aquest ordre de preferència, es faran tenint en compte les 
limitacions establertes en l’article 15.5 del Reial Decret Legislatiu 1/1995 de 24 de Març Llei de 
l’Estatut dels treballadors, respecte de la concatenació de contractes temporals. 
 
 

Cornellà de Llobregat, a 20 de setembre de 2021 
 
 

EL TINENT D’ALCALDE D’ECONOMIA I ADMINISTRACIÓ 

 

 

 

 

 

Sr. Sergio Fernández Mesa 
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  A N N E X    I   

 
TAULA DE MÈRITS  
 
CONCEPTE                                                                                                PUNTUACIÓ MAXIMA  
 
A) PER INGRÉS A L'ADMINISTRACIÓ LOCAL: 
 

a) Mitjançant oposició lliures....................... 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................................. 0,10 punt/mes                      
 
c) En el sector Privat.................................. 0,05 punt/mes                      3 PUNTS 

  
C) TITULACIONS UNIVERSITÀRIES RELACIONADES AMB LA PROFESSIÓ, EXCLOSA LA 
REQUERIDA A LA CONVOCATÓRIA 
 

Mestratge, postgrau o estudis similar que tinguin relació amb les funcions  
   
  Per cada un……………………. 0,25 punts 
 
Títols:  Superiors (Per cada un)…….... 1     punt 
 Mitjans    (Per cada un)……….  0,75 punts                       3 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 inferior a 40 hores  ............................................ 0'20 punts 
 
Per cursos d’assistència d’una durada igual o  
superior a 40hores  ....................................................... 0,15 punts 
 
Per cursos d’assistència d’una durada 
 inferior a 40 hores  ....................................................... 0,10 punts 

 
 

                          2 PUNTS 
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A N N E X II 
TEMARI DE REFERENCIA 

 
 

 BLOC I: NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS: Fonaments teòrics i 
conceptuals 

 BLOC II: NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS I CURRÍCULUM: Educ. 
Infantil, Primària i Secundària 

 BLOC III: MARC LEGAL DE L'EDUCACIÓ ESPECIAL: normativa i 
reglamentacions 

 BLOC IV: L’EDUCACIÓ ESPECIAL AL TERRITORI.  

 BLOC V: L’EDUCADOR D’EDUCACIÓ ESPECIAL: Funcions i responsabilitats 

 

 


