
  PROGRAMA PRIMERA EXPERIÈNCIA

BASES REGULADORES DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA CONTRACTACIÓ DE
QUATRE TÈCNICS/QUES PEL PROGRAMA PRIMERA EXPERIÈNCIA

PROFESSIONAL EN LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

PRIMERA- OBJECTE 

 L´objecte d'aquestes bases és la contractació de 4 tècnics/ques dins el  “Programa de
primera experiència professional en les administracions públiques”, essent l’objectiu la
contractació de persones joves aturades en el si dels serveis prestats per aquestes
administracions  públiques,  en  el  marc  del  Pla  de  Recuperació,  Transformació  i
Resiliència,  DOGC núm. 8572, de 28 de desembre de 2021, modificada per l'Ordre
EMT/212/2022, de 19 de setembre.

Aquest  programa  comporta  la  contractació,  en  la  modalitat  de  contracte  per  a
l'obtenció de la pràctica professional de les persones joves destinatàries com a mitjà
d'adquisició de primeres experiències professionals en les administracions públiques,
així com de competències i habilitats socials i professionals, tal com preveu l'article 5
de l'Ordre EMT/246/2021, de 27 de desembre.

SEGONA- REQUISITS GENERALS 

Les persones que siguin contractades  hauran de ser desocupades inscrites com a
demandants d'ocupació en el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, joves més grans
de 16 i menors de 30 anys. A més, hauran de complir els requisits per a formalitzar un
contracte per a l'obtenció de la pràctica professional.  Aquests requisits s'hauran de
complir el dia anterior a l'inici del contracte.

Per a aquesta convocatòria es considera col·lectiu preferent les persones amb un grau
reconegut oficialment de discapacitat superior o igual al 33%.

No haver estat separat/da, per expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les
administracions  públiques,  ni  trobar-se  inhabilitat/da  per  a  l’exercici  de  funcions
públiques.

No  trobar-se  incurs/a  en  causes  d’incapacitat  o  incompatibilitat  senyalades  a  la
legislació vigent sobre incompatibilitats de funcionaris al servei de les administracions
públiques.

Acreditar coneixements de llengua catalana equivalents al nivell C1 del Marc europeu
comú de referència (MECR) segons estableix el Decret 161/2002, d’11 de juny. Si no
es poden acreditar aquests coneixements, es valoraran a partir d’una prova específica
de  llengua  catalana.  Quedaran  exemptes  d’acreditar  aquests  coneixements  les
persones que hagin participat i obtingut plaça en processos anteriors de selecció de
personal per accedir a la mateixa administració, en què hi hagués establerta una prova
de català del  mateix nivell o  superior,  o que hagin superat la prova de català,  del
mateix nivell o superior, en altres processos de la mateixa oferta pública d’ocupació.
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TERCERA- NATURALEÇA DEL LLOC DE TREBALL

De conformitat amb el que es disposa en l'article 12 de l'Ordre EMT/246/2021, de 27
de  desembre,  no  serà  aplicable  la  normativa  establerta  per  als  procediments  de
selecció de personal de les diferents Administracions Publiques, encara que l'entitat
beneficiària en sigui una.
Les  persones  seleccionades  no  es  consideraran  incloses  en  les  corresponents
plantilles  o  relacions  de  llocs  de  treball,  per  la  qual  cosa  no  serà  precisa  oferta
d'ocupació pública prèvia.

De la mateixa manera, a través d'aquesta convocatòria no es podran cobrir llocs de
treball estructurals de l'administració.

QUARTA- CRITERIS DE SELECCIÓ

Els  criteris  de  selecció  seran,  d'acord  amb  el  que  estableix  l'article  7  de  l'Ordre
MT/246/2021, de 27 de desembre, tenint en compte els criteris següents:
a) Millor adequació al lloc de treball ofert.
b) Estudis específics relacionats amb la matèria a desenvolupar.
c) La valoració curricular i de les persones candidates haurà de realitzar-se mitjançant
l'ús de currículum-vitae , garantint el principi de no discriminació per cap raó.

CINQUENA- LLOCS DE TREBALL PER COBRIR

A.) EDUCADOR/A AMBIENTAL

Tasques: Dissenyar  i  impulsar  accions d’educació ambiental  i  sensibilització en el
coneixement respecte al medi ambient; gestionar, dissenyar, supervisar i fer difusió de
les activitats de les setmanes de conscienciació ambiental  i  impulsar-ne de noves.
Planificar,  programar,   organitzar   i   coordinar   els   diferents   tipus   d’actuacions
previstes en el pla de gestió de les deveses; realització d’una diagnosi de l’estat de
compliment de l’ordenança de les hortes i del pla especial del parc del Ter; establir un
pla d’inspecció de disciplina; elaborar material informatiu sobre la planificació del sòl
no  urbanitzable;  impulsar  i  gestionar  les  actuacions  de  comunicació,  difusió  i
sensibilització; identificar subvencions, preparar, redactar i fer el seguiment; preparar  i
elaborar  la  documentació,  memòries,  indicadors  i  altres  materials corresponents
i/o vinculats al projecte. 

Formació: Titulació universitària en Ciències Ambientals, Biologia o Geografia. 

Jornada Ordinària : 37,5 hores setmanals distribuïdes de dilluns o divendres. Jornada
partida.

Horari: De dilluns a divendres de 8-15 i una tarda setmana a determinar . Dissabtes i
diumenges dies festius

La durada del contracte serà de 12 mesos.
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B.) GESTOR/A  DE COMUNICACIÓ I  DIFUSIÓ DEL  VIVER D’EMPRESES DE
SALT

Tasques:  Suport  en  la  difusió  i  gestió  de  formacions;  suport  en  l'elaboració  de
materials d'interès per difondre entre les persones usuàries del Viver; gestió d’activitats
de  dinamització  del  Viver;  gestió  inscripcions  formacions  i  activitats  del  Viver
(incorporació de les dades a la Base de Dades, recordatoris via correu i whatsapp,
etc.); gestió, publicació, generació de contingut per a XXSS, butlletins i pàgina web,
sota la supervisió de la persona tècnica; atenció a la recepció del Viver (recepció de
trucades i visites).

Formació: Titulació universitària relacionada amb el màrqueting, comunicació o altres
titulacions universitàries relacionades.

Jornada Ordinària : 37,5 hores setmanals distribuïdes de dilluns o divendres. 

Horari: De dilluns a divendres de 8-15 i una tarda setmana a determinar . Dissabtes i 
diumenges dies festius.

La durada del contracte serà de 12 mesos.

C.) DIGITALITZADOR/A DE L’ARXIU MUNICIPAL

Tasques: Atenció  als  usuaris  externs i  control  de  la  sala  de consulta,  atenció  als
usuaris interns, gestió dels préstecs de documentació, gestió bàsica dels instruments
de  descripció  (inventaris,  catàlegs,  etc.),  catalogació  i  registre  de  documents  i
expedients no complexos, gestió dels dipòsits d’arxiu, transferències administratives:
elaboració,  registre,  recepció,  control  i  arxiu,  reproducció  i  digitalització  de
documentació, tramitació d’expedients bàsics. 

Formació:  Titulació universitària, llicenciatura i/o grau, preferentment en història o 
filologia o altres titulacions universitàries relacionades amb l’arxivística.

Horari: De dilluns a divendres de 8-15:30 h . Dissabtes i diumenges dies festius

La durada del contracte serà de 12 mesos.

D.) TÈCNIC/A INFORMÀTICA

Tasques:  Elaborar i actualitzar les webs municipals, tot adaptant-les als nous tràmits
telemàtics.  L'objectiu  principal  d'aquestes  actualitzacions  i  modificacions  es  poder
facilitar  l'accés  telemàtic  i  l'apropament  de  la  ciutadania  als  tràmits  digitals  amb
l'administració. Manteniment d’equips informàtics i càmeres de Seguretat. 

Desplegament de l’eina informàtica per l’apropament a la ciutadania als tràmits d’accés
a la funció pública de forma digital.

Formació: Titulació universitària de la branca informàtica.

Jornada Ordinària : 37,5 hores setmanals distribuïdes de dilluns o divendres. 
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Horari: De dilluns a divendres de 8-15:30 h . Dissabtes i diumenges dies festius

La durada del contracte serà de 12 mesos.

SISENA- RETRIBUCIONS

Salari: 

BASIQUES 1113,98
CD 18 458,64
CESPECIFIC 376,6
CESPECIFIC4 87,46
TOTAL 2036,68 € bruts mensuals

SETENA-PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

El termini de presentació de les sol·licituds serà de 10 dies hàbils comptats des
de  l’endemà  de  la  publicació  d’aquesta  convocatòria  a  la  pàgina  web  de
l’Ajuntament. Si l’últim dia de presentació d’instàncies cau en dissabte o festiu, es
prorrogarà fins al següent dia hàbil.

CAL INDICAR EN QUINA OFERTA DE TREBALL ESTAN INTERESSATS7DES :

 EDUCADOR/A AMBIENTAL
 GESTOR/A  DE  COMUNICACIÓ  I  DIFUSIÓ  DEL  VIVER  D’EMPRESES  DE

SALT
 DIGITALITZADOR/A DE L’ARXIU MUNICIPAL
 TÈCNIC/A INFORMÀTICA

Les persones aspirants que desitgin prendre part en aquest procés de selecció podran
presentar  i  formalitzar  la  sol·licitud  a  través  d’un  dels  canals  següents,  essent
preferent el telemàtic :

A. TELEMÀTICAMENT

Al registre electrònic. Model habilitat a la pàgina web.
Caldrà  fer-ho  amb  certificat  digital/signatura  electrònica  mitjançant  model  oficial  i
normalitzat ( instància genèrica Ajuntament de Salt). Si encara no esteu en possessió
de certificat  digital  el  podeu obtenir fàcilment seguint les instruccions dels enllaços
següents:
IdCat-Mobil
https://web.gencat.cat/ca/tramits/com-tramitar-en-linia/identificacio-digital/id-cat-mobil/
Més informació:
Certificat IdCat https://www.idcat.cat/idcat/ciutada/menu.do
Identificació  digital  https://web.gencat.cat/ca/tramits/com-tramitar-en-linia/identificacio-
digital/

La  documentació  annexada  ha  de  ser  preferiblement  en  format  PDF  per  evitar
problemes al visualitzar els documents (evitar fotografies).

B. PRESENCIALMENT
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En aquest cas, la sol·licitud en model oficial i normalitzat s’haurà d’imprimir. 

Les sol·licituds es podran presentar:

Al registre general de l’Ajuntament de Salt o qualsevol de les altres formes previstes a
l’art. 16.4 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.

Si la instància es presenta per correu administratiu caldrà enviar-la en sobre obert
certificada així mateix caldrà enviar per e-mail la sol·licitud amb el segell de correus a
la següent adreça de correu electrònic: personal@salt.cat, per tal de poder-ne tenir
constància dins del termini de presentació d’instàncies.

Les dades corresponents  al  domicili,  telèfon i  adreça electrònica  que figurin  en la
sol·licitud es consideraran com les úniques vàlides a efectes de notificacions i serà
responsabilitat exclusiva de les persones aspirants els errors en la seva consignació i
la comunicació a l'Ajuntament de Salt de qualsevol canvi de les mateixes.

Amb la instància s’ha d’ adjuntar la següent documentació:

1. Fotocòpia del document nacional d´identitat o de la nacionalitat corresponent.
2. Fotocòpia de la titulació exigida per participar a la convocatòria.
3. Acreditació del nivell C1 del Marc europeu comú de referència (MECR). En cas

que no es puguin acreditar els coneixements de la llengua, es podrà realitzar la
prova de coneixements prevista en les presents bases.

4. Currículum vitae.

En el  cas  que siguin  persones amb discapacitat  que necessitin  adaptacions a  les
proves  haurien  de  presentar  document  acreditatiu  del  %  de  discapacitat  i  de  les
adaptacions requerides.

No caldrà tornar a aportar aquella documentació que ja s’hagi aportat amb anterioritat i
que estigui en poder de l’Ajuntament de Salt. En aquest cas caldrà indicar de forma
expressa de quina documentació es tracta i en quin procediment es va aportar.

Amb la formalització i presentació de la sol·licitud les persones aspirants donen el seu
consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per
prendre part en la convocatòria i per a la resta de la tramitació del procés selectiu,
d’acord amb la normativa vigent .

Per la mera concurrència al procés selectiu s'entén que l’aspirant accepta íntegrament
aquestes bases, tret que, prèviament, hagi exercit el seu dret a impugnar-les. 

VUITENA - ADMISSIÓ DELS/DE LES ASPIRANTS

Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, es penjarà a la pàgina web el
llistat de persones admeses i excloses i les dates, hora i lloc de les proves. 

Aquesta resolució es publicarà al tauler electrònic de la Corporació, a més de poder-se
consultar a la pàgina web de l´Ajuntament, i es concedirà un termini de 3 dies hàbils
per a esmenes i possibles reclamacions. 

NOVENA-DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS SELECTIU

Primer exercici: Test Psicotècnic
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Es  valoraran  les  aptituds  cognitives  generals  (  raonament   abstracte,   raonament
numèric i el perfil de personalitat. )

Aquest primer exercici serà qualificat fins a un màxim de 10 punts, i seran eliminats els
opositors que no arribin a un mínim de 5 punts.

Segon exercici: Prova de català.

Aquesta prova s’adequarà al  Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’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.

Aquesta prova és de caràcter obligatori, però quedaran exemptes de realitzar-la les
persones que presentin un certificat de coneixement del català del nivell corresponent
a la plaça convocada (nivell C1) expedit per la Direcció General de Política Lingüística
(DGPL) o algun dels altres títols, diplomes i certificats considerats equivalents en la
Llista de titulacions equivalents als certificats de coneixements de català de la DGPL.
Aquesta prova és eliminatòria i es puntuarà com Apte o no Apte. 

Tercer exercici: Entrevista

Tindrà per objecte valorar les següents competències: 

- Organització del treball: capacitat de planificar, prioritzar i distribuir les activitats i els
recursos per tal d’assegurar la consecució.

-  Capacitat  analítica:  capacitat  d’explicar  tècnicament,  identificant  i  predint  les
conseqüències,  un  problema  o  una  situació  determinada  en  l’àmbit  de  la  seva
especialitat.

- Competència digital: capacitat d’utilitzar de manera segura i crítica les tecnologies
d’informació i comunicació en totes les seves possibilitats per tal  d’obtenir, produir,
presentar, intercanviar i/o avaluar informació en el seu àmbit d’actuació. 

- Recerca de solucions: capacitat de trobar alternatives viables, òptimes i eficaces als
problemes, situacions i requeriments que es produeixen en el seu àmbit d’actuació.

Es realitzaran en la modalitat d’Entrevista Conductual Estructurada (ECE). El Tribunal
pot disposar la incorporació d’assessors/es especialistes, amb veu però sense vot.
La valoració màxima d’aquesta prova és de 3 punts.

DESENA-RESULTATS

Es publicaran els resultats a la pàgina web de l’Ajuntament i  seran escollits els/les
candidats/tes que hagin obtingut major puntuació. 

La contractació d'aquestes persones joves serà de conformitat amb el que es disposa
en l'article 12 de l'Ordre EMT/246/2021, de 27 de desembre. 

El Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, mitjançant l'oficina de Treball, emetrà un
informe  sobre  el  compliment  dels  requisits  previstos  a  l'article  7.1  de  l'Ordre
EMT/246/2021,  de  27  de  desembre,  i  en  aquesta  Resolució  en  relació  amb  les
persones destinatàries dels contractes de treball objectes d'aquestes subvencions.
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L'Oficina de Treball emetrà l'informe previst a l'apartat anterior a petició de la persona
treballadora  interessada  o  a  petició  de  la  persona  o  de  l'entitat  sol·licitant  de  la
subvenció, prèvia autorització de la persona treballadora interessada.
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