BASES GENERALS QUE HAN DE REGIR LES PROVES SELECTIVES PER
PROVEIR EL LLOC DE TREBALL DE TUTOR/A PEL PROGRAMA "JOVES PER
L'OCUPACIÓ AL GIRONÈS 2015" REGULAT PER L'ORDRE EMO/251/2014.
PRIMERA. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA
L'objecte de la present convocatòria és la provisió amb caràcter d'urgència del lloc
de treball, amb caràcter laboral a temps parcial, del lloc de treball de tutor/a del
programa "Joves per l'ocupació al Gironès 2015" regulat per l'ordre EMO/251/2014.
a) Denominació: tutor/a i orientador/a de joves inscrits a la garantia juvenil
b) Subgrup: A2
c) Titulació necessària: Llicenciatura o grau en psicologia, pedagogia o
psicopedagogia
d) Jornada: 30 hores/setmanals de dilluns a divendres.
e) Durada: El contracte per la tutora és fins el març de 2017. Condicionat al
compliment del programa joves per l'ocupació.
SEGONA. CONDICIONS O REQUISITS QUE HAN DE COMPLIR LES PERSONES
ASPIRANTS
Per prendre part a les proves de selecció és necessari:
a) Tenir nacionalitat espanyola o, tenint la nacionalitat d'un altre estat, trobar-se dins
dels casos que regula l'art. 57 del RDL 5/2015, de 30 d'octubre (TRLEBEP).
b) Haver complert l'edat de 16 anys i no excedir de l'edat màxima de jubilació
forçosa.
c) Posseir la capacitat funcional per al desenvolupament de les tasques que se li
encomanin.
d) Posseir la titulació exigida.
e) No estar inhabilitat per sentència ferma per a l'exercici de les funcions públiques
ni haver estat separat per resolució disciplinària ferma, del servei de cap
administració pública.
f) No patir cap malaltia ni estar afectat per cap limitació física o psíquica que sigui
incompatible amb el desenvolupament de les funcions corresponents. Els aspirants
que tinguin condició de disminuïts hauran d'adjuntar a la instància el certificat de
l'equip oficial de valoració de disminucions que depèn de l'Institut Català
d'Assistència i Serveis Socials (ICASS) que acrediti aquesta condició i la capacitat
d'exercir les tasques pròpies de les places de la convocatòria.
g) No estar afectat per cap dels motius d'incompatibilitat continguts a la Llei 53/1984,
de 26 de desembre, que es refereix al personal al servei de les administracions
públiques.
h) Acreditar el coneixement suficient de la llengua catalana. Els concursants han
d'acreditar el coneixement de la llengua catalana mitjançant un certificat del nivell C
de la junta Permanent de Català o algun dels certificats o títols equivalents que
s'esmenten a l'annex del Decret 14/1994 i llistes d'equivalència de certificats segons
el text refós dels acords de 3 de juny de 1992 i de 19 de juny de 1997 de la
Comissió interdepartamental per a la normalització lingüística i actualitzacions
posteriors.
En el cas que alguna de les persones concursants no disposi del certificat o del títol
equivalent, el tribunal avaluarà aquests coneixements. En aquests cas els membres
del tribunal hauran de rebre l'assessorament, si s'escau, del personal amb títol idoni
per avaluar els coneixements de la llengua catalana.

i) Vehicle propi pels desplaçaments.
TERCERA. FORMA I TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
Les sol·licituds s'han d'adreçar a la Presidència del Consell Comarcal del Gironès i
s'han de presentar en el Registre General del Consell Comarcal del Gironès, com a
màxim, fins el dia 14 de gener de 2016.
Cal adjuntar a la sol·licitud:
a) Fotocòpia del document nacional d'identitat o, en cas que no tingui la nacionalitat
espanyola, del document equivalent dels països de la Unió Europea o del permís de
residència en el cas d'estrangers extracomunitaris.
b) Fotocòpia de la titulació exigida i de la formació que s'acrediti.
c) Currículum acadèmic i professional.
QUARTA. TRIBUNAL QUALIFICADOR
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la Presidència designarà el
tribunal, segons regula l'article 60 del (TRLEBEP). Simultàniament, la presidència
aprovarà la llista d'admesos i exclosos i la publicarà al tauler d'anuncis i al web
corporatiu.
CINQUENA. COMENÇAMENT I DESENVOLUPAMENT DEL EXERCICIS.
Els/les aspirants hauran de comparèixer a les diferents proves proveïts del DNI/NIE.
La manca de presentació d'aquest document determinarà l'exclusió automàtica de
l'aspirant al procediment selectiu.
L'ordre que se seguirà per examinar la documentació o per avaluar el coneixement,
si s'escau, serà el de presentació de sol·licituds.
Seran exclosos aquelles persones aspirants que no compareguin a la realització de
la prova, llevat de casos de força major i apreciats lliurement pel tribunal.
SISENA. PROVES SELECTIVES
Exercici: Consistirà en la realització d'un exercici pràctic, durant un termini d'una
hora i mitja, on s'avaluarà el coneixement en matèria de programes amb joves i
desenvolupament de polítiques de treball i joventut. El tribunal podrà demanar
aclariments verbals al respecte de l'exercici realitzat. El tribunal atorgarà una
puntuació de fins a 5 punts. Caldrà obtenir un mínim de 2,5 punts per superar la
prova. Els aspirants que no superin la prova quedaran eliminats.
Prova oral: S'avaluarà el perfil personal i professional. Consistirà en una prova oral
sobre el lloc de treball a ocupar entre les persones aspirants que hagin superat
l'exercici. La prova oral i el currículum professional es valorarà com a màxim fins a
2.5 punts.
SETENA. RESERVA
Les persones aspirants aprovades però sense plaça estaran en un torn de reserva
ordenats per puntuació obtinguda.

