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BASES ESPECÍFIQUES DEL PROCÉS SELECTIU DE JOVES, MITJANÇANT CONTRACTES DE 
PRÀCTIQUES EN EL MARC DE LA RESOLUCIÓ TSF/1779/2017 DE 13 DE JULIOL, DEL SERVEI 
D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA DESTINADES A INCENTIVAR LA CONTRACTACIÓ EN PRÀCTIQUES 
DE JOVES BENEFICIAROS DEL PROGRAMA DE GARANTIA JUVENIL A CATALUNYA, EN RÈGIM 
LABORAL TEMPORAL DE 6 MESOS I JORNADA COMPLETA.  
 
1.- OBJECTE 
L’objecte de les presents bases és la regulació específica del procés selectiu de joves, mitjançant contracte 
en pràctiques, en el marc de la resolució TSF/1779/2017 del 13 de Juliol per el qual s’obre la convocatòria 
per l’any 2017, per a la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de 
joves beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil de Catalunya.  
 
Restarà supeditat el nomenament a la concessió i aprovació de la subvenció, per part de la Generalitat 
de Catalunya. 
 
L’Agència de Desenvolupament del Berguedà serà l’encarregada de convocar les bases específiques del 
procés selectiu i de la pròpia execució dels Ajuntaments de Bagà, Casserres, Gironella, Gósol, Guardiola 
de Berguedà, Olvan, Puig-Reig, Sant Jaume de Frontanyà, Vilada i del Consell Comarcal del Berguedà. 
 
Els Ajuntaments de Bagà, Casserres, Gironella, Gósol, Guardiola de Berguedà, Olvan, Puig-Reig, Sant 
Jaume de Frontanyà, Vilada i el propi Consell Comarcal del Berguedà són membres de l’Agència de 
Desenvolupament del Berguedà, la qual té com a objecte principal, entre d’altres, la dinamització i la 
facilitació del mercat de treball, així com l’assistència tècnica i el foment del desenvolupament territorial i 
que l’Agència té plena capacitat jurídica d’obrar.  
 
1.- IDENTIFICACIÓ DE LES PLACES A CONVOCAR 
La identificació de les places a convocar i el sistema selectiu serà el següent: 

 
A) Denominació del lloc de treball: TÈCNIC D’EDUCACIÓ INFANTIL 

- Nombre de places: 4 
- Poblacions: Casserres, Gósol, Puig-Reig, Berga 
- Jornada completa 
- Modalitat de contracte: contracte de treball en pràctiques 
- Sistema de selecció: Concurs mèrits lliure 
- Durada: temporal per 6 mesos no prorrogables, amb data màxima d’inici el 30 de novembre 

(aquest inclòs) 
- Subvenció de 11.000 euros bruts durant els 6 mesos per cada lloc de treball 

A.1-  Funcions: Realització de tasques relatives a la programació del curs, a l’elaboració de materials de 
suport a les activitats. Tenir cura dels infants i de les seves necessitats bàsiques. Suport als tècnics en 
l’atenció als tècnic en l’atenció dels infants i de les seves famílies. D’altres tasques de naturalesa anàloga 
que li siguin. 
A.2- Formació: Estar en possessió de CFGS o grau en Educació Infantil, formació universitària en 
ciències socials, ciències de l’educació o altres titulacions anàlogues. 
A.2.  Altres aspectes que es tindran en compte: 
Estar en possessió del carnet de conduir B 
Coneixements d’ofimàtica 
Imprescindible aportar el certificat de Certificació negativa del "Registro central de delincuentes sexuales” 
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B) Denominació del lloc de treball: TÈCNIC DE TURISME 
- Nombre de places: 3 
- Poblacions: Bagà, Gironella, Sant Jaume de Frontanyà 
- Jornada completa 
- Modalitat de contracte: contracte de treball en pràctiques 
- Sistema de selecció: Concurs mèrits lliure 
- Durada: temporal per 6 mesos no prorrogables, amb data màxima d’inici el 30 de novembre 

(aquest inclòs) 
- Subvenció de 11.000 euros bruts durant els 6 mesos per cada lloc de treball 

B.1-  Funcions: Atenció al públic, promoció dels recursos, comunicació i difusió de la informació turística, i 
d’altres de naturalesa anàloga que li siguin atorgades.  
B.2- Formació: Estar en possessió de CFGS	Guia, Informació i Assistència Turística, diplomatura en 
turisme, llicenciatura en història o altres titulacions anàlogues. 
B.3-  Altres aspectes que es tindran en compte: 
Imprescindible estar en possessió del carnet de conduir B 
Coneixements d’ofimàtica 
 
C) Denominació del lloc de treball: TÈCNIC AUXILIAR D’ATENCIÓ A LES PERSONES DEPENDENTS 

- Nombre de places: 1  
- Poblacions: Puig-Reig 
- Jornada completa 
- Modalitat de contracte: contracte de treball en pràctiques 
- Sistema de selecció: Concurs mèrits lliure 
- Durada: temporal per 6 mesos no prorrogables, amb data màxima d’inici el 30 de novembre 

(aquest inclòs) 
- Subvenció de 11.000 euros bruts durant els 6 mesos per cada lloc de treball 
 

C.1-  Funcions: Suport als treballadors familiars del centre. Proporcionar cures i atencions a les persones 
dependents. Col·laborar en la identificació de les necessitats personals, familiars i socials de les persones 
assistides i assegurar-ne la higiene personal. D’altres tasques de naturalesa anàloga que li siguin 
atorgades. 
C.2- Formació: Estar en possessió de CFGM atenció a les persones en situació de dependència, cures 
auxiliars i infermeria o altres titulacions anàlogues. 
C.3-  Altres aspectes que es tindran en compte: 
Imprescindible estar en possessió del carnet de conduir B i vehicle propi. 
Coneixements d’ofimàtica. 
 
D) Denominació del lloc de treball: TÈCNIC/A BRIGADA MUNICIPAL I/O INSTAL·LACIONS 

- Nombre de places: 4  
- Poblacions: Casserres, Gósol, Guardiola de Berguedà, Berga 
- Jornada completa 
- Modalitat de contracte: contracte de treball en pràctiques 
- Sistema de selecció: Concurs mèrits lliure 
- Durada: temporal per 6 mesos no prorrogables, amb data màxima d’inici el 30 de novembre 

(aquest inclòs) 
-      Subvenció de 11.000 euros bruts durant els 6 mesos per cada lloc de treball 

D.1-  Funcions: Suport als membres de la brigada municipal en la realització del manteniment de jardins i 
zones verdes. Manteniment general de les diferents instal·lacions, dependències i edificis. Realització de 
treballs de manteniment d’obra. D’altres tasques de naturalesa anàloga que li siguin atorgades. 
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D.2- Formació: Preferiblement CFGM manteniment i electromecànic, electricitat, CFGS sistemes 
electrònics i automatitzats o altres titulacions anàlogues. 
D.3-  Altres aspectes que es tindran en compte: 
Imprescindible estar en possessió del carnet de conduir B i vehicle propi. 
 
E) Denominació del lloc de treball: TÈCNIC/A ADMINISTRATIU/VA 

- Nombre de places: 7 
- Poblacions: Bagà, Berga, Casserres, Gironella 
- Jornada completa 
- Modalitat de contracte: contracte de treball en pràctiques 
- Sistema de selecció: Concurs mèrits lliure 
- Durada: temporal per 6 mesos no prorrogables, amb data màxima d’inici el 30 de novembre 

(aquest inclòs) 
- Subvenció de 11.000 euros bruts durant els 6 mesos per cada lloc de treball 

E.1-  Funcions: Suport en el disseny, gestió i execució i justificació de programes i projectes. Implementar 
i millorar la transparència en l’activitat de Govern Municipal. Desenvolupar Pla d’Atenció Ciutadana. Donar 
suport administratiu a les diferents àrees. Difusió de la informació i atenció a la ciutadania. D’altres 
tasques de naturalesa anàloga que li siguin atorgades. 
E.2.- Formació: Estar en possessió de CFGS administració i finances, llicenciatura en Dret, Ciències 
polítiques, ADE, CFGS educació i control ambiental, CFGS en promoció turística, màrqueting i publicitat, 
llicenciatures de branca humanitats o d’altres titulacions anàlogues. 
E.3.  Altres aspectes que es tindran en compte: 
Coneixements d’ofimàtica a nivell usuari 
Estar en possessió del carnet de conduir B i vehicle propi. 
 
F) Denominació del lloc de treball: TÈCNIC/A  SERVEIS URBANS 

- Nombre de places: 1  
- Poblacions: Puig-Reig 
- Jornada completa 
- Modalitat de contracte: contracte de treball en pràctiques 
- Sistema de selecció: Concurs mèrits lliure 
- Durada: temporal per 6 mesos no prorrogables, amb data màxima d’inici el 30 de novembre 

(aquest inclòs) 
- Subvenció de 11.000 euros bruts durant els 6 mesos per cada lloc de treball 

F.1-  Funcions: Suport al Servei Municipal d’aigües. Elaboració de plànols i suport en els informes. 
Supervisió d’obres. D’altres tasques de naturalesa anàloga que li siguin atorgades. 
F.2- Formació: Estar en possessió de CFGS d’edificació i obra civil, arquitectura tècnica o altres 
titulacions anàlogues. 
F.3- Altres aspectes que es tindran en compte: 
Valorable estar en possessió del carnet de conduir B. 
 
G) Denominació del lloc de treball: TÈCNIC/A BRIGADA MUNICIPAL JARDINERIA 

- Nombre de places: 2 
- Poblacions: Vilada, Olvan 
- Jornada completa 
- Modalitat de contracte: contracte de treball en pràctiques 
- Sistema de selecció: Concurs mèrits lliure 
- Durada: temporal per 6 mesos no prorrogables, amb data màxima d’inici el 30 de novembre 

(aquest inclòs) 
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- Subvenció de 11.000 euros bruts durant els 6 mesos per cada lloc de treball 
G.1-  Funcions: Jardineria, col·laboració en controls de plagues,  Funcions de topografia i cartografia de 
camins . D’altres tasques de naturalesa anàloga que li siguin atorgades. 
G.2-  Formació: Estar en possessió del Grau Tècnic Superior en Gestió Forestal i del Medi Natural, CFGM  
de jardineria i floristeria o altres titulacions anàlogues. 
G.3- Altres aspectes que es tindran en compte: 
Estar en possessió del carnet de conduir B i vehicle propi. 
 
H) Denominació del lloc de treball: TÈCNIC/A AUXILIAR D’ESPORTS 

- Nombre de places: 2 
- Poblacions: Berga, Gironella 
- Jornada completa 
- Modalitat de contracte: contracte de treball en pràctiques 
- Sistema de selecció: Concurs mèrits lliure 
- Durada: temporal per 6 mesos no prorrogables, amb data màxima d’inici el 30 de novembre 

(aquest inclòs) 
- Subvenció de 11.000 euros bruts durant els 6 mesos per cada lloc de treball 

H.1-  Funcions:	Suport en la creació, gestió, execució i justificació de programes i projectes planificació 
esportiva. Coordinació amb entitats i altres serveis comarcals, disseny rutes naturals, dinamització de les 
iniciatives en curs i suport a l’àrea. D’altres tasques de naturalesa anàloga que li siguin atorgades. 
H.2-  Formació: Estar en possessió del CFGM conducció d’activitats fisico-esportives en el medi natural, 
CFGS o formació universitària en ciències de l’esport o altres titulacions anàlogues. 
H.3- Altres aspectes que es tindran en compte: 
Coneixements d’ofimàtica a nivell usuari 
Estar en possessió del carnet de conduir B i vehicle propi. 
 
 
 
2.- REQUISITS DELS ASPIRANTS 
Per tal de concórrer a aquest procés selectiu, les persones hauran de reunir els requisits següents: 
2.1. Ser espanyol/a o disposar de la nacionalitat d’algun dels estats membres de la Unió Europea, així 
com estrangers que disposin del permís de residència legal a Espanya. 
2.2. Estar inscrit en el Programa de Garantia Juvenil a Catalunya i ser beneficiari d’aquest en el 
moment de realitzar la contractació. 
2.3. Acreditar estar en possessió d’un títol universitari o de formació professional de grau mig o superior, o 
títol oficialment reconeguts com equivalents, o d’un certificat de professionalitat, que els habilitin per 
l’exercici professional. En qualsevol cas, la titulació acreditada haurà de tenir una relació directa amb l’àrea 
del corresponent lloc de treball al qual es vol optar. 
2.4.Estar en situació d’atur, prèviament inscrites al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) com a 
demandants d’ocupació no ocupat (DONO) i que no cotitzin a cap dels règims de la Seguretat Social. 
S’haurà d’acreditar mitjançant el document en vigor d’inscripció al SOC com a demandant d’ocupació no 
ocupat i l’informe de vida laboral emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social. Aquest requisit 
s’haurà de mantenir fins a la contractació del personal seleccionat. 
2.5. No haver participat en el Programa a la convocatòria de l’exercici 2016.  
2.6.No patir cap malaltia o impediment físic ni psíquic incompatible amb l’exercici de les funcions 
corresponents. 
2.7. No trobar-se inhabilitat/da o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o 
equivalent que impedeixi l’accés a l’ocupació pública.  
2.8. Estar en possessió del permís de conduir (classe B o superior) en vigència; en els llocs de treball en 
què es requereixi. 
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2.9. Acreditar el certificat de nivell C (superior, equivalents als anteriors C1 i C2) de llengua catalana orals 
i escrits, segons certificació de la Junta Permanent de Català o alguna de les titulacions equivalents d’acord 
amb el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de català, i l’Ordre 
VCP/491/2009, de 12 de novembre, per la qual es refonen i s’actualitzen els títols, diplomes i certificats 
equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística. 
Si la persona candidata no acredita documentalment els coneixements de llengua catalana haurà de 
superar una prova específica de coneixements de llengua catalana de nivell C de la Direcció General de 
Política Lingüística del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. El resultat d’aquesta prova 
serà el d'apte/a o no apte/a. 
 
3.- PUBLICACIÓ DE CONVOCATÒRIA 
El procediment de selecció s'ha d'iniciar amb la convocatòria, que es farà pública al BOPB a la cartellera 
dels Ajuntaments de Bagà, Casserres, Gósol, Gironella, Guardiola de Berguedà, Olvan, Puig-Reig, Sant 
Jaume de Frontanyà, Vilada, al Consell Comarcal del Berguedà i a la pàgina web de l’Agència de 
Desenvolupament del Berguedà (www.adberguedat.cat). 
Tots els anuncis referents a aquest procés de selecció es publicaran al tauler d’anuncis de l’Agència i a la 
pàgina web www.adbergueda.cat 
 
4.- PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS 
4.1 Els aspirants presentaran les instàncies al Centre de Formació de l’Agència (C/Lluis Millet núm. 33 
baixos de Berga) segons model normalitzat que se’ls facilitarà en el propi centre o a la pàgina web 
www.adbergueda.cat. A la instància hauran d’assenyalar el lloc de treball al qual es presenten i si procedeix, 
enumerar la població per ordre de preferència. Es podran presentar les instàncies durant els 15 dies 
naturals a partir de la publicació al BOPB. 
 
4.2 La instància haurà d’anar acompanyada de la següent documentació que haurà de ser presentada per 
la seva contrastació: 
  a) Fotocòpia del DNI / NIE 
  b) Document on s’acrediti el fet de ser Demandant d’Ocupació No Ocupat (DONO) del Servei d’Ocupació      
de Catalunya. 
 c) Currículum vitae actualitzat on constarà tots aquells mèrits i capacitats que tinguin relació amb el lloc a 
proveir degudament especificats. 
d) Fotocòpia de la titulació exigida per al lloc de treball pel qual s’opta.  
e) Fotocopia de la documentació que acredita que és beneficiari/a del Programa de Garantia Juvenil. 
d) Informe de Vida Laboral actualitzat. 
f) Justificants acreditatius dels mèrits al·legats, de conformitat amb el barem recollit en el procediment 
selectiu de concurs lliure, sense que l’òrgan seleccionador pugui valorar altres mèrits que els aportats en 
aquest moment. 
Els cursos, seminaris i jornades que s’al·leguin com a mèrits hauran de ser acreditats mitjançant fotocòpia 
dels títols oficials o homologats, en el que hi consti el centre emissor dels mateixos, així com les hores de 
durada, assistència o aprofitament. 
g) Fotocòpia del carnet de conduir B (en els llocs de treball en els que es requereixi) 
h) Certificació negativa del "Registro central de delincuentes sexuales"  
i) Declaració jurada conforme no s’ha participat en el Programa a la convocatòria de l’exercici 2016. 
j) Certificat acreditatiu del nivell C de Català.   
Si la persona candidata no acredita documentalment els coneixements de llengua catalana haurà de 
superar una prova específica de coneixements de llengua catalana de nivell C de la Direcció General de 
Política Lingüística del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. El resultat d’aquesta prova 
serà el d'apte/a o no apte/a.  
 



	

	
     6 

	

Aquests documents justificatius només es podran presentar durant el període de recollida 
d’instàncies. Els mèrits insuficientment justificats no seran valorats. 
 
 
5.- ADMISSIÓ DELS/DE LES ASPIRANTS 
Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el tribunal qualificador, farà públic en el termini 
com a màxim de 10 dies naturals, la llista d’ admesos/es i exclosos/es provisional i es concedirà un període 
de 5 dies naturals comptadors a partir de la publicació de la llista, per a esmenes i possibles reclamacions. 
Passat aquest període es farà pública la llista definitiva d’admesos/es i exclosos/es en el procés de selecció. 
 
 
6.- ÒRGAN DE SELECCIÓ 
El Tribunal qualificador es constituirà de la manera següent: 
Membres de l’Agència de Desenvolupament del Berguedà i del Consell Comarcal del Berguedà. 
 
El tribunal estarà format per personal que reuneix els requisits d’imparcialitat i professionalitat requerits 
legalment, i per personal tècnic en la matèria. 
 
L’òrgan de selecció està facultat per resoldre qualsevol dubte que s'origini durant el desenvolupament del 
procés de selecció i prendre els acords necessaris pel bon ordre del procediment, en tot allò que no estigui 
previst en aquestes bases.  
 
7.- PROCÉS DE SELECCIÓ  
El procediment de selecció serà el de concurs de mèrits lliure. 
 
El resultat de cada i la convocatòria per a la realització de les següents proves s’anunciarà en el taulell 
d’anuncis del Centre de formació de l’Agència de Desenvolupament del Berguedà i a la web de l’Agència.  
 
Els aspirants seran convocats en crida única, llevat de casos de força major degudament acreditats. La no 
presentació de l’aspirant en el moment de ser cridat determinar automàticament la seva exclusió del procés 
selectiu. Els/les aspirants hauran de comparèixer a les diferents proves proveïts del dni, passaport o permís 
de conduir. La manca de presentació d’aquest document determinarà l’exclusió automàtica de l’aspirant del 
procediment selectiu. 
 
 
El procés de selecció constarà de les següents fases: 
 
FASE 1:  Fase de Proves     
Prova de català. 
Consisteix en la realització d’exercicis de coneixement de Català de nivell C. 
Queden exempts de realitzar aquesta prova els i les aspirants que acreditin documentalment, dins del 
termini de presentació de les sol·licituds, estar en possessió del certificat de nivell C de la direcció General 
de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, equivalent o superior. 
 
Els aspirants que amb resultat no apte quedaran exclosos del procés de selecció. 
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FASE 2. Valoració de mèrits 
L’avaluació dels mèrits es realitzarà, exclusivament, sobre la documentació acreditativa aportada per 
l’aspirant en el moment de presentar la sol·licitud i conjuntament amb el currículum vitae d’acord amb el 
barem següent: 

 
A) Experiència professional, a justificar mitjançant serveis prestats a l’administració pública o en el 

sector privat, en llocs de treball de funcions equivalents o anàlogues a les de la plaça a cobrir, 
prestats en virtut de contracte laboral o relació funcionarial, a raó de 0.10 punts per cada mes 
treballat; fins a un màxim de 3 punts. 

 
La valoració dels serveis prestats, en virtut d’un contracte de naturalesa laboral, es farà a través de 
l’aportació de còpia del contracte laboral i/o de l’informe de vida laboral emès per la Tresoreria General de 
la Seguretat Social, en els quals hi haurà de constar de forma clara i expressa la categoria professional i el 
període concret de prestació dels serveis. 
 

B) Cursos de formació i perfeccionament sobre matèries relacionades  amb les 
funcions pròpies de la plaça a cobrir, amb un màxim de 3 punts, segons el barem 
següent: 

 - Cursos de durada superior a 100 hores: 0.75 punts 
 - Cursos de durada de 51 hores fins a 100 hores: 0.25 punts 

- Cursos de durada de 20 hores a 50 hores: 0.05 per cada curs 
  
L’acreditació de la formació es farà mitjançant fotocòpia de la certificació, amb especificació de l’entitat 
organitzadora, denominació del curs i la durada en hores. En el supòsit que no especifiqui la duració en 
hores del curs, es valorarà amb la puntuació mínima. 

 
FASE 3. Entrevista personal per competències 
Els aspirants que hagin superat totes les fases del procés selectiu seran convocats per a la realització d’una 
entrevista personal. 
 
Aquesta versarà sobre qüestions pròpies de la plaça, la trajectòria i experiència professional i situació 
personal de l’aspirant i les característiques personals d’adequació al lloc de treball. La qualificació màxima 
a atorgar en aquesta prova serà de màxim 2 punts i no serà eliminatòria. 
 
8.- QUALIFICACIÓ DEL CONCURS  
Les qualificacions s’obtindran per la suma de les diferents fases del concurs, resultants la qualificació final 
la suma obtinguda en totes i cadascun de les fases. 
 
 
9.- CONTRACTACIÓ 
Finalitzada la qualificació dels/de les aspirants, el tribunal confeccionarà la llista provisional d’aquelles 
persones que hagin superat la totalitat de les proves per ordre numèric correlatiu de la puntuació obtinguda 
en ordre descendent i per cada àmbit concret, es farà constar els noms dels/de les que quedin dins del 
nombre de places convocades. 
 
Es concedirà als interessats un termini de 10 dies naturals per presentar les corresponents al·legacions
 i/o reclamacions, les qual seran resoltes en un termini no superior a 5 dies naturals. 
 
En el cas de que tots siguin admesos es passarà a la fase de contractació. 
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La contractació restarà supeditada a la concessió i aprovació de la subvenció, per part de la Generalitat 
de Catalunya. 
 
Un cop resoltes les al·legacions i/o reclamacions individuals, es farà pública la llista definitiva i es remetrà 
a l’òrgan corporatiu competent la proposta de contractació.  
 
Amb posterioritat a la resolució un dels membres del tribunal es posarà en contacte amb la persona que 
hagi obtingut major puntuació. 
 
Si el candidat proposat no presentés la documentació o no reunís els requisits exigits en el moment de 
contractació, no podrà ser contractat i quedarà exclòs del procés selectiu. En aquest cas, el president durà 
a terme la contractació de l’aspirant que figuri a continuació en el llistat de puntuacions. 
 
 
Berga, 11 d’Octubre de 2017 
David Font i Simon 
President 
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