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CONVOCATÒRIA PER COBRIR TEMPORALMENT ABSÈNCIES O VACANTS DE LA 
PLAÇA DE TÈCNIC/A DE GRAU MIG D’EDUCACIÓ EN RÈGIM FUNCIONARIAL, A 
L’AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT. 
 

La present convocatòria es per establir l'ordre de preferència per disposar d’una bossa 
de treball per poder cobrir de forma temporal aquelles absències o vacants de la plaça de 
Tècnic/a de Grau Mig Educació, de l’Escala d’ Administració Especial, Sots Escala Tècnica, 
que es puguin produir durant un màxim de dos anys, en aplicació de l’article 95.2 del Decret 
214/1990, de 3 de juliol com a conseqüència que no hi hagi 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 els requisits generals establerts en les Bases Generals per a 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 Mestre, Educador/a Social o altres relacionats, amb 
capacitació per exercir les funcions de la categoria professional objecte de la convocatòria, que 
es desenvolupa en l’àmbit de l’orientació i planificació educatives i l’atenció a l’escolarització. 
 
En particular, i a títol orientatiu, li corresponen les tasques professionals següents: 

 És responsable de l’elaboració, desenvolupament i execució dels projectes municipals 
d’orientació educativa i formativa, així com del servei d’atenció a l’escolarització 
permanent al municipi. 

 Porta la coordinació amb l’Equip d’Atenció Pedagògic (EAP). 

 Assisteix com a representant ordinari de l’Ajuntament a les Comissions de Garanties 
d’Admissió. 

 Elabora una Memòria per curs escolar, quantitativa i qualitativa, dels diferents serveis 
educatius presents al municipi.  

 Assisteix a la Direcció del Departament en les propostes de planificació educativa, a 
curt, mitjà i llarg termini.  

 Realitza tasques de gestió administrativa; redacta informes, documents i elabora 
propostes dins de la seva competència i realitza altres funcions similars, d’acord amb 
les directrius dels seus superiors. 

 
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 de Llobregat. La 
presentació de la documentació haurà de seguir l’ordre correlatiu establert a l’índex que consta 
a la present convocatòria com Annex I. 
 
 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.  
 

Com a documentació complementària també s’haurà d’aportar un certificat 
d’inexistència de delictes de naturalesa sexual. 
 
 

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

forma: 
 

1. Consistirà en superar un examen de preguntes amb resposta tancada sobre continguts 
teòrics relacionats amb la funció a desenvolupar (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 sense que hi hagi penalització per les respostes 
errònies.  
 

2. Consistirà en la realització d’una prova pràctica relacionada amb la funció a 
desenvolupar (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.   

 
3. Els aspirants que no acreditin tenir els coneixements del nivell de suficiència de Català 

amb el certificat C de la Junta Permanent de Català o equivalent, hauran de superar 
una prova de coneixement de la Llengua Catalana. La valoració d’aquesta prova es 
qualifica com “apte” o “no apte”, i tindrà caràcter eliminatori. 

 
4. Consistirà en la valoració dels mèrits acreditats pels aspirants d'acord amb la Taula de 

Mèrits que consten a la present convocatòria com Annex III, aquesta fase no serà 
eliminatòria. 

   
La suma de les puntuacions obtingudes en les tres fases donarà la puntuació total dels 
aspirants 
 
Tots els aspirants que hagin superat tots les fases del procés seran classificats per ordre de 
puntuació. 
 
 QUARTA.- El Tribunal estarà format pels següents membres: 
 
PRESIDENT.-   
  La Sra. Sonia Broto Pérez, Cap de l’Àrea de Gestió d’Educació i en substitució la Sra. 
Inma Muñiz Rodriguez, Cap de l’Àrea de Gestió de Polítiques de Familia.  
 
VOCALS.- 
 La Sra. Sonia Jiménez López, Cap de Personal, i en substitució La Sra. Laura Pérez 
Gálvez, Cap de l’Àrea de Recursos Jurídics 
   
  El Sr. Juan José González López, Coordinador de Dinàmiques Educatives i en 
substitució la  Sra. Anna Caballero Sanglas, Coordinadora d’Educació Infantil. 
 
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, per una sola vegada per cada un dels candidats aprovats i es pugui 
proposar la contractació que en cada cas sigui precís dur a terme. 
 
 SISENA.- Període de pràctiques 
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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 i la Cap de Personal, emetrà 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. 
 

SETENA.- Les incidències que es produeixin i no restin previstes en les Bases 
Generals o la present convocatòria seran resoltes pel Tribunal. 
 
 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 16 de novembre de 2021 
 
 
 

EL TINENT D’ALCALDE 
D’ECONOMIA I ADMINISTRACIÓ 

 
Signat: Sr. Sergio Fernández Mesa 
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ANNEX: I. RELACIÓ DE DOCUMENTS ACREDITATIUS DELS MÈRITS PRESENTATS AL CV 
 

Nº DOC
1
 BREU DESCRIPCIÓ DEL DOCUMENT 

A) MÈRITS PER INGRÉS A L'ADMINISTRACIÓ LOCAL 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

B) MÈRITS PER SERVEIS PRESTATS EN FUNCIONS RELACIONADES AMB LES TASQUES A 
DESENVOLUPAR 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

C) MÈRITS PER TITULACIONS UNIVERSITÀRIES RELACIONADES AMB LA PROFESSIÓ, EXCLOSA LA 
REQUERIDA A LA CONVOCATÒRIA 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

D) MÈRITS PER FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

E) MÈRITS 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 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

                                           
1 Es poden incorporar tantes fileres a cada apartat com es consideri necessari. 
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ANNEX II. Temari i fonts de consulta 

 
TEMA 1: Orientació professional i acadèmica 

1.1. Aproximació teòrica al concepte d’orientació  
1.2. Principis fonamentals de la funció orientadora 
1.3. Camps d’intervenció de l’orientador: el món acadèmic i el món laboral 
1.4. El sistema educatiu i les possibilitats d’orientació al ciutadà (formals i no 

formals) 
1.5. El subjecte receptor de l’orientació 
1.6. La família com a usuari del Servei d’Orientació Municipal 
1.7. Les institucions educatives com a ens receptors d’orientació 

 
TEMA 2:  L’orientador professional  

2.1. Funcions bàsiques de l’orientador acadèmico- professional 
2.2. Competències professionals de l’orientador  
2.3. Principis ètics en el desenvolupament de la funció orientadora 

 
TEMA 3: Tècniques d’obtenció d’informació en el procés d’orientació 
professional i acadèmica 

3.1. L’entrevista com a  instrument bàsic  en el procés d’orientació professional i 
acadèmica 
3.2. L’observació: importància del procés exploratori diagnòstic  
3.3. La demanda oculta 

 
TEMA 4: El procés d’orientació professional i acadèmica 

4.1. Els moments del procés d’orientació professional i acadèmica: fases  i 
principals dificultats  
4.2. Orientació acadèmico-professional per a usuaris en edat escolar 
4.3. Orientació acadèmico-professional per a nouvinguts 
4.4. Orientació acadèmico-professional per a persones amb risc d’exclusió social 
4.5. Orientació acadèmico-professional para persones adultes 
4.6. Utilització de les  TAC per l’assessorament acadèmico-professional 

 
TEMA 5: L’orientació professional i acadèmica des dels Serveis Educatius 
Municipals 

5.1. Objectius d’un servei educatiu municipal d’orientació 
5.2. Iniciatives i bones pràctiques en els serveis educatius municipals d’orientació 
5.3. Recursos bàsics municipals per a l’orientació acadèmico-professional 
5.4. El Servei d’Atenció i Orientació Educativa Municipal a Cornellà de Llobregat 
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Fonts de consulta suggerides 

 

 Grañeras, A. i Parras, A. (2009). Orientación educativa: fundamentos teóricos, 

modelos institucionales y nuevas perspectivas. CIDE-Ministerio de Educación: 

Madrid. Font: 

https://redined.mecd.gob.es/xmlui/bitstream/handle/11162/61923/00820082000
250.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

 Martín, E. i Solé, I. (Coords.) (2011). Orientació Educativa. Modelos y 

estrategias de intervención. Graó: Barcelona. 

 Planas, J.A. (Coord.) (2012) La orientación profesional y la búsqueda de 

empleo. Experiencias innovadoras y técnicas de intervención que facilitan la 

inserción laboral. Graó: Barcelona. 

 Santana, L. (2007). Orientación educativa e intervención psicopedagógica: 

cambian los tiempos, cambian las responsabilidades profesionales. Pirámide: 

Madrid. 

 Servei d’Ocupació de Catalunya (2007). ORBook. Llibre Blanc de l’Orientador. 

Departament de Treball  i Indústria (Generalitat de Catalunya): Barcelona. 

 Web del Departament d’Educació de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat. 

Font:  https://www.cornella.cat/ca/viure-a-cornella/cornella-humana/educacio  

 Portal “Estudiar a Catalunya”. Generalitat de Catalunya. Font:  

http://queestudiar.gencat.cat/es  

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Font:  

https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-7899  

 Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Font: 

https://www.boe.es/eli/es/lo/2020/12/29/3  

 Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació Font: 
https://www.parlament.cat/document/cataleg/48041.pdf  

 Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s’estableix el procediment d'admissió 
de l'alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics Font: 
https://dibaaps.diba.cat/vnis/temp/CIDO_dogc_2007_03_20070329_DOGC_20
070329_222_229.pdf  

 Decret 11/2021, de 16 de febrer, de la programació de l'oferta educativa i del 
procediment d'admissió en els centres del Servei d'Educació de Catalunya. 
Font: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8344/1836750.pdf  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://redined.mecd.gob.es/xmlui/bitstream/handle/11162/61923/00820082000250.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://redined.mecd.gob.es/xmlui/bitstream/handle/11162/61923/00820082000250.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.cornella.cat/ca/viure-a-cornella/cornella-humana/educacio
http://queestudiar.gencat.cat/es
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-7899
https://www.boe.es/eli/es/lo/2020/12/29/3
https://www.parlament.cat/document/cataleg/48041.pdf
https://dibaaps.diba.cat/vnis/temp/CIDO_dogc_2007_03_20070329_DOGC_20070329_222_229.pdf
https://dibaaps.diba.cat/vnis/temp/CIDO_dogc_2007_03_20070329_DOGC_20070329_222_229.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8344/1836750.pdf
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ANNEX III 

 
TAULA DE MÈRITS 
 

A) PER INGRÉS A L'ADMINISTRACIÓ LOCAL (puntuació màxima: 1 punt) 

  

a) Mitjançant oposició lliures 

 

1 punt 

 b) Mitjançant concurs-oposició 0,75 punts 

 c) Mitjançant concurs 0,50 punts 

 

B) PER SERVEIS PRESTATS EN FUNCIONS RELACIONADES AMB LES TASQUES A 

DESENVOLUPAR (puntuació màxima: 2 punts) 

  

a) En la mateixa Corporació 

 

0,10 punt/mes 

 b) Al Sector Públic o Privat 0,05 punt/mes 

 

C) PER TITULACIONS UNIVERSITÀRIES RELACIONADES AMB LA PROFESSIÓ, 

EXCLOSA LA REQUERIDA A LA CONVOCATÒRIA (puntuació màxima: 2 punts) 

  

a) Títols universitaris superiors (Llicenciatura o equivalent) 

 

1 punt/cada un 

 b) Títols universitaris mitjans (Diplomatura) 0,75 punts/cada un 

 c) Diplomes universitaris de postgrau/màster 0,25 punts/cada un 

 

D) FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA (puntuació màxima: 1 punt) 

  

a) Nivell B1 coneixement llengua estrangera (anglès) 

 

0,75 punts 

 b) Nivell mitjà ACTIC 0,25 punts 

 

E) 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 (puntuació màxima: 4 punts) 

  

a) Per participació en cursos amb prova d’aprofitament 

amb una durada igual o superior a 30 hores 

 

0'20 punts 

 

 b) Per assistència a cursos d’una durada igual o superior a 

30 hores 

0'10 punts 

 

 c) Altres mèrits al·legats per l’aspirant degudament 

acreditats: publicacions de l’àmbit, participació en 

recerques de l’àmbit, premis, etc.  (a valorar 

discrecionalment pel Tribunal) 

0'25 punts 

 


