BASES QUE HAN DE REGIR, LA SELECCIO D’UN/A TÈCNIC DE SO EN RÈGIM LABORAL TEMPORAL
INTERÍ FINS PROVISIÓ DEFINITIVA DE LA PLAÇA.
1.- Objecte de les bases
És objecte de la present convocatòria la regulació de la selecció, amb caràcter urgent i
inajornable, d’acord amb el previst als articles 11 i 55.2 del Reial decret Legislatiu 5/2015, de
30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, i a la
D.A. 15 apartat un de la Llei 48/2015, de 29 d'octubre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a
l'any 2016 d’un/a Tècnic de So per a ser contractats en règim laboral temporal d’interinitat fins
la incorporació de la titular del lloc de treball o provisió definitiva.
Aquestes bases seran de compliment obligatori per a l'EPE RÀDIO ARENYS i per totes aquelles
persones que participin en el procés de selecció.
La publicació de la present convocatòria i bases es farà al tauler d'anuncis de Ràdio Arenys, a la
pàgina web de la corporació municipal : www.arenysdemar.cat i al B.O.P. de Barcelona
Categoria/denominació: TÈCNIC/A DE SO
Grup assimilació: B
Titulació: Tècnic de so o títol equivalent o superior. Els qui no tinguin nacionalitat espanyola
hauran de presentar un títol equivalent homologat pel Ministeri d’Educació i Ciència.
Motiu de la selecció: Selecció urgent i inajornable per cobrir vacant del lloc de treball.
Tipus de contractació: Contracte laboral temporal en règim d’interinitat fins incorporació de la
titular al lloc de treball i horari de 37,5 hores setmanals adaptat a les necessitats del servei.
Funcions: Les contemplades a l’annex 1.
Període de prova: 2 mesos. Té el caràcter de condició resolutòria expressa i la no superació
d’aquest període implicarà automàticament la extinció del contracte signat per el President de
l’EPE. El Director de l’EPE farà un informe de valoració.
2.- Condicions generals dels aspirants.
Per prendre part en aquestes proves selectives caldrà:
a) Ésser ciutadà/na espanyol/a, o nacional de qualsevol Estat membre de la unió europea
o la d’un estat amb tractat internacional subscrit per la Unió Europea i ratificat per
Espanya, al qual sigui aplicable la lliure circulació dels /les treballadors/es.
També podran participar aquells estrangers/es amb residència legal Espanya, de
conformitat amb la legislació vigent.
b) Haver complert 16 anys i no excedir de l’edat legal de jubilació forçosa abans del
termini de presentació d’instàncies.
c) Estar en possessió de la titulació acadèmica indicada a la base I.
d) Estar en possessió del carnet de conduïr B1
e) Posseir la capacitat funcional pel desenvolupament de les tasques del lloc.
f) No haver estat separat o separada mitjançant expedient disciplinari del servei de cap
Administració pública, ni trobar-se inhabilitat per sentència ferma per a l’exercici de
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les funcions públiques ni haver estat separat, per resolució disciplinària ferma, del
servei de cap administració pública.
3.- Sol·licituds
Les sol·licituds per prendre part en la convocatòria s’han d’adreçar al director de l'EPE Ràdio
Arenys i es presentaran, en model normalitzat, conjuntament amb la documentació necessària,
al Registre General de l'EPE Ràdio Arenys de dilluns a divendres, de 8:30 a 14:00 hores, o es
podran trametre pels mitjans previstos a l’art. 38.4 de la llei, 30/1992 de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions publiques i procediment administratiu comú, dins del
termini de 10 dies hàbils comptats des de la publicació de l’anunci del procediment selectiu al
B.O.P. de Barcelona.
Les sol·licituds aniran acompanyades de la següent documentació:
•
•
•
•

Fotocopia dels títols o certificats corresponents.
Fotocopia del DNI.
Currículum vitae i documentació acreditativa dels mèrits al·legats.
Fotocòpia de la vida laboral.

Tots els documents s’han de presentar mitjançant fotocòpies degudament compulsades.
4.- Admissió dels aspirants
La Presidenta de l'EPE Ràdio Arenys, un cop exhaurit el termini de 10 dies hàbils de presentació
de sol·licituds dictarà resolució i aprovarà la llista de persones admeses i excloses. La resolució
que aprovi l’esmentada llista es publicarà al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, al taulell
d'anuncis de l'EPE Ràdio Arenys i a la pàgina web municipal.
5.- Òrgan de selecció
L’Òrgan de selecció estarà format pels membres següents:
1. a) President/a: Jordi Muñiz Palmero
2. El Director de l’EPE “Ràdio Arenys”, Sr. Josep Gonzalez Bayo
b) Vocals:
• El tecnic Redactor de l’EPE “Ràdio Arenys Sr. Josep Maria Cano
• El tècnic de l'EPE "Ràdio Arenys" Sr. David Valverde
• Actuarà com a secretari, el Sr. Alberto Fosar Navarro o el membre del consell
d’administració que el supleixi
L'organ de seleccio"
tambe"
podrà#
acordar la incorporació"
algunes de les proves, que actuaran amb veu pero# sense vot.

d’assessor/s per a totes o

6.- Procés de selecció.
Els aspirants admesos s’hauran de presentar les instal·lacions de Ràdio Arenys, ubicades a la
Riera pare Fita 51 d’Arenys de Mar, el dijous 11 de gener de 2018 a les 9:30h, per tal de
realitzar la prova pràctica i l’entrevista.
1a. fase:
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1- Resolució d’un supòsit pràctic.
El cas pràctic serà proposat per l’òrgan de selecció i versarà sobre les funcions a desenvolupar,
d’acord amb les matèries especificades a l’ annex 1 d’aquestes bases. Per a la realització del
mateix els aspirants disposaran de mitja hora.
Aquesta prova es qualificarà amb una puntuació màxima de 10 punts, i com a mínim, els
aspirants hauran d’obtenir 5 punts per passar a la següent fase.
2a.fase:
Fase de concurs:
a) La valoració dels mèrits al·legats i provats es farà a través del currículum vitae presentat pels
aspirants, valorant-se segons el barem establert en l’annex 2. Els mèrits s’han d’acreditar en el
moment de presentar la sol·licitud per participar en el procediment selectiu.
b) En el cas que els membres de l’òrgan de selecció ho consideressin necessari, es podrà
convocar els aspirants a la realització d’una entrevista personal que versarà en relació a les
aptituds i habilitats necessàries per al lloc de treball. La puntuació màxima que es podrà atorgar
a aquesta prova serà de 2 punts.
3a fase
Coneixement del català:
Els aspirants hauran d’acreditar coneixements del nivell de suficiència del català (nivell C),
d’acord amb els criteris de la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya.
Els/les aspirants que no acreditin el nivell requerit per la plaça hauran d’efectuar una prova de
coneixements proposada per l’òrgan de selecció. La prova serà qualificada com a apte/a o no
apte/a i tindrà caràcter eliminatori.
Coneixement del castellà:
Les persones que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran d’acreditar els coneixements de la
llengua castellana, tant en l’expressió oral com en la escrita. Per això aportaran el Diploma
d’Espanyol de nivell superior com a Llengua Estrangera establert pel Real Decret 1137/2002, de
20 de juliol, o del certificat d’aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les Escoles
oficials d’idiomes. En altre cas hauran de realitzar una prova de coneixements proposada per
l’òrgan de selecció. La prova serà qualificada com a apte/a o no apte/a i tindrà caràcter
eliminatori.
7.- Qualificacions dels aspirants
La puntuació final obtinguda per cada aspirant/a, s’obtindrà sumant les puntuacions obtingudes
en les diferents fases. Caldrà una puntuació mínima de 7 punts per aspirar a la selecció.
8.- Llista d’aprovats, presentació de documents i contractació
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L’òrgan de selecció farà pública la relació d’aspirants seleccionats per l’ordre de puntuació
obtinguda, i en proposarà la contractació al President de l'EPE Ràdio Arenys.
L’aspirant/a proposat/da presentarà a la direcció de l'EPE Ràdio Arenys declaració jurada de no
trobar-se sotmès en causa d’incapacitat o incompatibilitat.
Si dins el termini indicat, llevat dels casos de força major, el proposat/da no presentessin la
seva documentació o no reunissin els requisits exigits, no podran ser contractats i restaran
anul·lades totes les seves actuacions, sense perjudici de la responsabilitat en què haguessin
pogut incórrer per falsedat a la seva sol·licitud. En aquests supòsits es procedirà a requerir als
altres aspirants per ordre de puntuació per tal de fer la seva contractació.
Finalment la resta de candidats que hagueren superat la puntuació mínima exigida a cada fase,
passaran a formar part de la borsa de treball per a possibles contractacions temporals de la
plaça convocada o altres places de la mateixa categoria.
9.- Incidències
L’òrgan de selecció queda facultat per resoldre els dubtes que es presentin i prendre els acords
necessaris per al bon ordre del procés selectiu, en tot allò no previst en aquestes bases.
10.- Impugnacions
La convocatòria, les seves bases i els actes administratius derivats d’aquestes i de l’actuació de
l’òrgan de selecció, podran ser impugnats pels interessats en els casos i en la forma previstos en
la llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa i en la llei de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
Arenys de Mar, 21 de desembre de 2017
Jordi Muñiz Palmero
President
EPE Ràdio Arenys
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ANNEX 1
Denominació: Tècnic de so
!

Personal laboral temporal

!

Contracte d’interinitat per substitució titular lloc de treball

!

Període de prova: 2 mesos

!

Titulació requerida: Tècnic de So (Formació professional) o superior

!

Nivell de català requerit: Nivell de suficiència del català (nivell C), de la Secretaria de
Política

!

Lingüística de la Generalitat, o equivalent.

!

Nivell de castellà requerit per estrangers: Diploma d’Espanyol de nivell superior com a
Llengua Estrangera establert pel Real Decret 1137/2002, de 20 de juliol, o del certificat
d’aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les Escoles oficials d’idiomes.

!

Jornada: 37,5 hores setmanals i, amb horari adaptat a les necessitats del servei.

FUNCIONS

•

Realització de les tasques vinculades a la programació radiofònica, manteniment dels
aparells necessaris per a l'emissió radiofònica i les derivades a nivell informàtic. Tant en
estudi com en exteriors mitançant ujnitat mòbil.
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ANNEX 2: PUNTUACIÓ DE MÈRITS

L’avaluació dels mèrits es realitzarà sobre la documentació acreditativa aportada per l’aspirant
en el moment de presentar la sol·licitud i conjuntament amb el “currículum vitae”, essent
necessària una puntuació mínima de 2 punts, d’acord amb les puntuacions següents:
1- Experiència professional (Fins a un màxim de 3 punts)

a) Serveis prestats a l’Administració local, en la mateixa plaça: 1 punt per any sencer
treballat, fins a un màxim de 1 punts.

b) Serveis prestats a d’altres Administracions públiques o a l’empresa privada en places
similars, a raó de 0,10 punts per mes treballat, fins a un màxim de 1 punts.

c) Experiència específica per haver desenvolupat funcions com Tècnic de Ràdio: 0,10
punts per mes treballat, fins a un màxim d’3 punts.
2- Nivell de formació i estudis (puntuació màxima 1 punt):
Per a la realització de cursos de formació/seminaris/jornades que tinguin relació directa
amb la plaça objecte de la convocatòria, fins a un màxim d’1 punt.
La valoració de cada curs es farà segons la documentació d’aquest i en base a l’escala
següent:
• Cursos de menys de 25 hores, 0,15 punts.
• Cursos de igual o major a 25 hores, 0,25 punts.
• Cursos de igual o major a 50 hores, 0,50 punts.
• Cursos de igual o major a 100 hores, 1 punt.
3- Per altres mèrits curriculars acreditats relatius a les capacitats, habilitats i competències
acreditades adients per les funcions a desenvolupar, fins un màxim d’1 punt.

JORDI MUÑIZ PALMERO
President
EPE Ràdio Arenys
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