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CONVOCATÒRIA PERMANENT PER COBRIR TEMPORALMENT ABSÈNCIES I/O 

VACANTS D’EDUCADORS/ES INFANTILS A L’AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE 

LLOBREGAT, EN RÈGIM DE PERSONAL FUNCIONARI O LABORAL. 

 

 La present convocatòria és per establir un ordre de preferència permanent per 

cobrir de forma temporal places vacants d’Educador/a infantil, 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 funcionari o laboral, 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.- Els aspirants interessats per cobrir els llocs de treball  esmentats, 

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 del títol de Magisteri especialitat en Educació Infantil, Professor/a 

d’Educació General Bàsica especialitat Preescolar, Tècnic Superior en Educació Infantil, 

Tècnic/a especialitat Jardí de Infància o equivalent, o titulació equivalent, amb capacitació per 

exercir les funcions de la categoria professional objecte de la convocatòria i del certificat del 

nivell C de la Junta Permanent de Català o equivalent. 

 

 SEGONA.- Els aspirants interessats 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, en el termini de 7 dies naturals, a comptar des 

del següent de la publicació de la convocatòria el Taulell d’Anuncis de l’Ajuntament  per poder 

participar en el primer procés de valoració i establiment de l’ordre de preferència. 

 

 TERCERA.- El sistema de selecció serà el concurs- oposició i es desenvoluparà 

de la següent forma: 

 

1. Superació d’una bateria de preguntes de resposta tancada sobre temes teòrics i 

pràctics relacionats amb les tasques a desenvolupar.   

2. Valoració dels mèrits acreditats pels aspirants d'acord amb la Taula de Mèrits que 

s'adjunta a la present convocatòria com Annex I. 

 

 QUARTA.- El Tribunal estarà format pels següents membres: 

 

PRESIDENT/A.-  
 
La Sra. Sonia Broto Pérez, Cap de l’Àrea de Gestió d’Educació, i en substitució la Sra. Laura 
Pérez Gálvez , Cap de l’Àrea de Gestió de Recursos Jurídics   
 
VOCALS.- 
 
La Sra. Sonia Jimenez López, Cap de Personal, i en substitució la Sra. Dolors Márquez 
Vázquez, Tècnic de Selecció i Formació 
 
La Sra. Anna Caballero Sanglas, Coordinadora d’Educació Infantil i en substitució el Sr. Juan 
José Gonzalez Lopez, Coordinador de Serveis Educatius. 
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SECRETARIA: La Sra. Carmen Alonso Higuera, Secretària General d’aquest Ajuntament o 
funcionari/ària en qui delegui. 
 
Hi podrà assistir un membre de la Junta de Personal amb veu però sense vot. 
 

 

 

 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 necessitats de contractació que es puguin donar 

segons els criteris establerts a la introducció de les presents bases, siguin ofertades per l'ordre 

obtingut en la present convocatòria. 

   

 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. 

 

 SISENA.- Les incidències que es produeixin i no restin previstes en les Bases 

Generals o la present convocatòria seran resoltes pel Tribunal. 

 

 

 Cornellà de Llobregat, a 10 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 MÀXIMA  

 

A) PER INGRÉS A L'ADMINISTRACIÓ LOCAL: 

 

a) Mitjançant oposició lliure .......................2   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 p/mes 

 

b) En el sector Públic o Privat ....................0'10 p/mes      2 PUNTS 

 

C) PER CURSETS I TITULACIONS RELACIONADES AMB EL CONTINGUT O MATÈRIES 

RELACIONADES AMB LES TASQUES D’EDUCACIÓ INFANTIL DE L’ETAPA 0-3, CURSATS 

EN ENTITATS PÚBLIQUES O PROVADES D’ACORD AMB EL SEGÜENT BAREM, EXCLOSA 

LA REQUERIDA A LA CONVOCATÒRIA: 

 

a) Diplomes:  

 Per cursos o jornades relacionades amb el lloc de treball, amb una durada igual o 

superior a 40 hores ...................................0'50 punts 

 

 Per cursos o jornades relacionades amb el lloc de treball, amb una durada inferior a 40 

hores, amb un mínim de 18 hores ..............0,35 punts  

 

 Per cursos o jornades relacionades amb el lloc de treball, amb una durada inferior a 18 

hores, amb un mínim de 8 hores ..............0,15 punts 

 

   b) Títols: 

 Grau de Mestre d’Educació Infantil,  

            o equivalent .............................................1,50 punts 

    

 Grau en Pedagogia o Psicologia,  

            o equivalent .............................................0'75 punts 

    

 Diplomatura o Grau de Mestre en altres especialitats  

             o equivalent.............................................0'75 punts             

                                                                                                                          3 PUNTS     

D) ALTRES MÈRITS AL·LEGATS PER L'ASPIRANT: 

 

A valorar discrecionalment pel Tribunal: 

Publicacions, seminaris, coneixement del català, coneixement informàtics, etc.        3 PUNTS 


