
ANUNCI

En data 18 de juliol de 2018, el Consell General del Consorci d’Educació Especial Montserrat
Montero, en sessió ordinària, ha aprovat les bases reguladores del procés de provisió de lloc de
treball de l’administrador/a del Consorci d’Educació Especial Montserrat Montero, mitjançant el
procediment de lliure designació.

BASES  REGULADORES  DEL  PROCÉS  DE  PROVISIÓ  DEL  LLOC  DE  TREBALL
D’ADMINISTRADOR/A  DEL  CONSORCI  D’EDUCACIÓ  ESPECIAL  MONTSERRAT
MONTERO, MITJANÇANT EL PROCEDIMENT DE LLIURE DESIGNACIÓ.

Primera.- Objecte

L’objecte d’aquesta convocatòria és la provisió del lloc de treball d’Administrador/a del Consorci
Administratiu  d’Educació  Especial  Montserrat  Montero,  classificat  dins  els  grups  A1/A2,
mitjançant el procediment de lliure designació.

El  lloc  de  treball  figura  a  la  Relació  de  Llocs  de  Treball  del  Consorci  i  està  dotat
pressupostàriament.  Les  característiques   del  lloc  de  treball són  les  que  es  detallen  a
continuació:

Denominació: Administrador/a Consorci EE Montserrat Montero

Tipologia del lloc: Comandament

Classe: Funcionari/ària de carrera

Grup: A1/A2

Retribucions  complementàries:   dins  l’estructura  retributiva  del  consorci  té  assignat  el
Complement Específic (CE): 33 i Complement de Destí ( CD) : 27

Personal  que hi  pot  accedir:  Personal  funcionari  de carrera  de l’Ajuntament  de Granollers,
d’acord amb l’article 15.1 dels estatuts del Consorci, que pertanyi al grup A1 ó A2 i reuneixin els
requisits generals d’accés a la funció pública i al lloc de treball d’acord amb la seva descripció, i
que tingui  una antiguitat  mínima de dos anys des del  seu nomenament  com funcionari  de
carrera dins d’algú dels grups de classificació professional del lloc a cobrir.

Sistema de Provisió: lliure designació



Jornada: ordinària

Contingut funcional del lloc a cobrir :

1. Missió: Garantir la gestió integral del Consorci per donar compliment a  les necessitats de les
persones amb discapacitat intel·lectual  i/o necessitats educatives especials que en formen part
de l’Escola d’Educació Especial Montserrat Montero. Les responsabilitats assignades a aquest
lloc de treball son :

1.1 Com a Administrador/a:

- Actuar com a òrgan executiu del Consorci. 
- Dirigir, coordinar i organitzar els recursos econòmics, materials i personals  del Consorci,

amb les orientacions del Consell General, les directrius de la presidència  i la legislació
vigent.

- En general, exercir les competències establertes a l’article 15 dels estatuts del Consorci.

1.2 Com a Psicopedagog/a:

- Assessorar als docents i a la institució  escolar en els aspectes organitzatius, curriculars i
metodològics,  així  com  en  els  processos  d’integració  escolar  i  d’atenció  educativa
individualitzada de l’alumnat amb necessitats educatives especials.

- Desenvolupar accions de suport als centres educatius de la comarca en l’escolarització
inclusiva i amb les famílies.

- Coordinar els diferents serveis educatius, socials i sanitaris que intervenen en la formació
integral dels alumnes.

2. Funcions generals i específiques a desenvolupar: 

2.1 Com a Administrador/a:

- Executar i fer complir els acords del Consell General i les disposicions de la Presidència, la
normativa reguladora de la funció pública i la legislació relativa al sistema educatiu.

- Actuar com a òrgan de contractació i atorgar convenis i contractes.
- Representar  administrativament  el  consorci  i  relacionar-se  amb  les  administracions

públiques, les institucions, les entitats i els particulars.
- Administrar el patrimoni i els bens.
- Proposar  el pressupost anual, els plans generals  d’actuació i els plans d’inversió, així com

el balanç, la liquidació, memòria i el resultat de la gestió educativa i econòmica.
- Actuar com a òrgan superior en matèria de personal.



- Elaborar propostes de relació de llocs de treball i de plantilla del Consorci
- Contractar i autoritzar despeses i ordenar els pagaments.
- Vetllar per la millora dels mètodes de treball, així com per la conservació i el manteniment

dels serveis, les instal·lacions i els equipaments.
- En general, exercir les competències establertes a l’article 15 dels estatuts del Consorci.

2.2 Com a Psicopedagog/a:

- Donar  suport  al  desenvolupament  institucional  aportant  elements  per  a  una  major
optimització de les formes organitzatives i metodològiques del centre, dels seus recursos,
de la dinàmica institucional,  del  treball  en equip del professorat  i  de l’abordatge de les
tasques educatives que els són pròpies.

- Afavorir un marc de col·laboració entre els centres educatius i serveis de l’administració
educativa  i/o  sociocomunitaris  per  tal  d’afavorir  la  coherència  i  la  coordinació  de  les
actuacions adreçades a la inclusió social.

- Aportar criteris que permetin racionalitzar i coordinar les respostes i recursos comunitaris,
institucionals  i  personals  per  a  la  consecució  de  pràctiques  educatives  inclusives  i  de
qualitat. 

- Desenvolupar i participar en cursos de formació adreçats a professionals del mon educatiu.

Segona.- Requisits, formació  i mèrits avaluables dels aspirants

Requisits :

1. Ser funcionari de carrera, del grup A1 o del grup A2 de l’Ajuntament de Granollers, amb
una antiguitat mínima de dos anys des del nomenament

2. Estar en possessió del títol de Mestre o titulació equivalent relacionada amb les funcions
del lloc a cobrir  pels funcionaris del grup A2.

3. Estar  en  possessió  de  la  llicenciatura  en  Psicopedagogia  o  titulació  equivalent
relacionada  amb les  funcions a  desenvolupar  des  del  lloc  de treball  a  proveir,  pels
funcionaris del grup A1.

4. Acreditar el coneixement adequat, oral i escrit, de la llengua catalana, i en concret, amb
el nivell de suficiència (nivell C) d’acord amb el que estableix 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 o Certificat d'haver superat una prova de nivell igual o superior al requerit en
un procés de selecció convocat per l’Ajuntament de Granollers dins del mateix any o
haver participat i obtingut plaça en processos anteriors en què hi hagi establerta una
prova de català de nivell igual o superior al requerit 
Les persones aspirants que no acreditin documentalment els coneixements de llengua
catalana hauran de realitzar un exercici que consistirà en una redacció de 200 paraules,
com  a  mínim,  i  a  mantenir  una  conversa  amb  membres  del  tribunal,  la  qual  es
qualificarà d’apte o no apte. L’exercici tindrà caràcter obligatori i eliminatori. 

5. No patir cap malaltia ni limitació física o psíquica incompatible amb l’acompliment de les
corresponents funcions.



6. No estar inhabilitat per a l’exercici de funcions públiques ni estar separat/da, mitjançant
expedient disciplinari, del servei de qualsevol administració pública.

Formació experiència i/o mèrits rellevants a considerar per a la seva provisió:

1. Estar en possessió d’estudis complementaris de Màster i/o  Postgrau
2. Acreditació de Tutoria de pràctiques d’estudiants universitaris.
3. Formar part d’entitats de la comunitat educativa
4. Experiència en l’àmbit de la gestió de centres docents públics i, específicament, centres

d’educació especial, amb funcions directives, amb qualsevol vinculació (eventual, càrrec
directiu, comandament).

5. Experiència docent, en general en qualsevol de les seves modalitats i, específicament,
relacionada amb cursos adreçats a alumnes amb necessitats especials

Correspondrà al Comitè de selecció avaluar el grau d’idoneïtat  dels mèrits al·legats en
relació amb les funcions a desenvolupar en el lloc de treball a cobrir, de conformitat amb
els criteris que s’inclouen a la base primera del present document.

Tercera.- Presentació de sol·licituds i sistema d’acreditació de mèrits. 

Les persones que desitgin prendre part en el procés selectiu han de presentar una sol·licitud al
registre general de l'Ajuntament de Granollers, Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC), al carrer de
Sant  Josep,  7  -  telèfon:  93  842  66  10,  o  mitjançant  presentació  electrònica  al  Registre
Electrònic General de l’Ajuntament de Granollers o bé per mitjà de qualsevol dels previstos a
l’article  16.4  de  la  Llei  39/2015,  d’1  d’octubre,  del  Procediment  Administratiu  Comú,en  el
termini dels 20 dies naturals a comptar des del dia següent al de la publicació de l’anunci de
la convocatòria  al  Diari  Oficial  de la  Generalitat  de Catalunya. Si  els  dies d’acabament  del
termini o actuació obligada són festius, les actuacions s’han de fer el dia hàbil següent.

La persona aspirant ha de  fer constar a la sol·licitud que reuneix tots i  cadascun dels
requisits que s'exigeixen per prendre part a la convocatòria. La veracitat de les dades que es
fan constar a la sol·licitud és responsabilitat de qui ho signa.

Amb  la  formalització  i  presentació  de  la  sol·licitud,  la  persona  aspirant  dóna  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.

A la  sol·licitud  s’hi  haurà  d'acompanyar  la  documentació que acrediti  el  compliment  de les
condicions previstes a la base segona i en concret, la documentació següent:

1. Índex dels documents que s'adjunten.
2. Fotocòpia del document nacional d'identitat, o del passaport, vigent. En el cas de no ser
nacional  espanyol/a  o  de  qualsevol  país  de  la  Unió  Europea,  caldrà  presentar  també una
fotocòpia del permís de residència vigent.



3.  Fotocòpia  de  la  titulació  exigida  (Llicenciatura  o  Diplomatura  universitària  o  Grau
universitari), o fotocòpia del rebut que acrediti el pagament dels drets d'expedició del títol. Si la
titulació s'ha obtingut a l'estranger, caldrà adjuntar la corresponent homologació.
4. Fotocòpia del certificat que acrediti  el  coneixement del  nivell  C de llengua catalana de
conformitat amb el que preveu l'Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, ó declaració jurada
d’haver superat un procés selectiu  com funcionari  del grup A1 ó A2 en que fos exigible el
coneixement de la llengua catalana amb el nivell mínim exigit a aquesta convocatòria.
5. Currículum de la persona aspirant, concretat en allò exigit a la base segona.
6. Fotocòpia del nomenament o presa de possessió com a funcionari/ària de carrera del grup
corresponent.
7. Fotocòpia dels  documents que acrediten els mèrits que la persona aspirant desitgi  fer
constar per ser valorats pel tribunal qualificador, concretat en allò exigit a la base segona.

No es  tindrà  en  compte  l'experiència  professional  que  no  s'acrediti  d'acord  amb aquestes
consideracions. L'antiguitat i els serveis prestats a l’Ajuntament i al mateix Consorci no caldrà
que s'acreditin documentalment i s'admetran i valoraran en base a les dades que consten a
l'expedient personal de l'aspirant.

Tota  la documentació es presentarà amb còpies degudament compulsades, i caldrà presentar-
la com a màxim fins al moment de finalització del termini de presentació d’instàncies, amb
l’excepció del català que podrà acreditar-se fins al dia de la prova.

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

Si alguna de les instàncies tingués algun defecte, es podrà requerir a la persona interessada
per  tal  que en un termini  màxim de 10 dies  hàbils  esmeni  la  deficiència  o  acompanyi  els
documents preceptius. Si no ho fes es procedirà, sense cap altre tràmit, a l’arxiu de la instància
i serà exclosa de la llista de possibles aspirants.

Quarta.- Criteris per l’avaluació dels mèrits (puntuació màxima a obtenir 28 punts)

1. Experiència professional. Màxim 10 punts

Els mèrits es valoraran d’acord amb el següent barem:

a) Capacitat i experiència demostrada de l’activitat professional en el sector públic i empreses
privades 

· Per la capacitat i experiència demostrada a l'administració local i els seus organismes
autònoms desenvolupant funcions anàlogues al lloc de treball, a raó de 0,50 punts per
any treballat, les fraccions d'any es valoraran proporcionalment,  amb un màxim de 6
punts.

· Per  la  capacitat  i  experiència  demostrada  a  l'administració  pública  desenvolupant
funcions anàlogues al lloc de treball, a raó de 0,25 punts per any treballat, les fraccions
d'any es valoraran proporcionalment, amb un màxim de 3 punts.



· Per la capacitat i experiència demostrada a l'empresa privada desenvolupant funcions
anàlogues al lloc de treball a raó de 0,10 punts per any treballat, les fraccions d'any es
valoraran proporcionalment, amb un màxim d'1 punt.

2. Formació. Màxim 8 punts

La formació s'acreditarà mitjançant l’aportació dels títols corresponents ó fotocopia del rebut
que acrediti el pagament dels drets d’expedició del títol. De les accions formatives de similar
contingut temàtic, encara que siguin edicions diferents, es valora únicament la que meriti més.

La Comissió de selecció podrà valorar la idoneïtat dels coneixements acreditats.

2.1.  Titulació  de formació,  que estigui  relacionada amb l'àmbit  de treball  objecte  d'aquesta
convocatòria, sempre que no sigui l’aportada per la persona aspirant com a titulació exigida a la
base segona, ni les de nivell inferior necessàries per aconseguir-les, fins a 5 punts a raó de:

· Postgraus i màster universitaris 0’5 punts
· Carrera universitària 1  punts
· Doctorat universitari 1,5 punts

La titulació s'acreditarà mitjançant l’aportació de la titulació o del rebut que acrediti el pagament
dels drets d'expedició del títol.

2.2.  Cursos, jornades i seminaris de formació, reciclatge i perfeccionament, fins a 2 punts. Es
valoren només les activitats de formació que tinguin relació directa amb les funcions del lloc a
proveir, d'acord amb el barem següent:

Certificat
d’assistència

Certificat
d’aprofitament

0 – 10 hores 0,05   0,1
11 - 45 hores 0,1 0,2
46 - 90 hores 0,2 0,4
91 o + hores 0,4 0,8

2.3.   Cursos de formació de tecnologies d’informació i  comunicació,  d’acord amb el barem
següent i fins a  0,6 punts:

Certificats ACTIC d’acord amb:

· 0,15 punts pel Nivell bàsic
· 0,30 punts pel Nivell mig
· 0,60 punt pel Nivell avançat

Cursos d’informàtica a raó de 0,10 punts per curs.

2.4. Nivell d’anglès, fins a 0,4 punts, només es valoraran els certificats emesos d’acord amb el
marc europeu comú de referència per a les llengües, a excepció dels certificats presentats com
a requisits a la convocatòria a raó de:

· B2: 0,2 punts

· C1 o superiors: 0,4 punts



3.Activitats docents: fins a 6 punts.

3.1 Per la impartició de cursos formatius a l’àmbit educatiu

3.1.1 En activitats organitzades per la corporació o el consorci, fins a 2 punts en funció de la
durada de l’activitat :

- de durada inferior a 10 hores : 0,3 punts per activitat

- de durada superior a 10 hores : 0,5 punts per activitat

3.1.2 En activitats organitzades per altres administracions, fins a 2 punts, en funció de la durada
de l’activitat :

- de durada inferior a 10 hores : 0,3 punts per activitat

- de durada superior a 10 hores : 0,5 punts per activitat

3.1.3 Per la realització d’activitats de tutoria i/o de coordinació d’alumnes d’estudis universitaris
relacionats amb la psicopedagogia, fins a 2 punts en atenció al següent barem :

- 0,5 punts per cada curs acadèmic en el que s’hagin realitzat les funcions avaluables

4. Participació en òrgans de la comunitat educativa: fins a 3 punts.

4.1 Per formar part dels òrgans de direcció i/o participació dels consells escolars : 0,5 punts per
cada curs escolar en que hagi format part

4.2 Per formar part de les comissions d’escolarització del nivell d’estudis impartits a l’escola
(infantil, primària i secundària obligatòria) : 0,5 punts per cadascuna de les comissions de que
hagi format part

5. Altres mèrits. Màxim 1 punt

Altres mèrits a considerar pel tribunal, fins a 1 punt.

Cinquena .- Forma de provisió i procediment

Donada la naturalesa de personal directiu que correspon a aquest lloc de treball, el mateix es
proveeix mitjançant el procediment  de lliure designació. 
  
Finalitzat el termini, la documentació presentada per les persones interessades serà examinada
per una comissió integrada pel Director de RRHH de l’Ajuntament de Granollers, el Secretari
Delegat  del  Consorci  Administratiu  d’Educació  Especial  Montserrat  Montero,  el  cap  d’Àrea
d’Educació de l’Ajuntament de Granollers i el Gerent del Consell Comarcal del Vallès Oriental,
els  quals  emetran  un  informe  que  contindrà  l’avaluació  del/de  la  candidat/a  d’acord  entre
d’altres  amb  els  criteris  assenyalats  a  la  base  anterior.  Aquest  informe  s’elevarà  a  la
Presidència del Consorci als efectes del seu nomenament. Si el Comitè ho considera adient,
podrà convocar a entrevista personal als candidats que hagin superat la fase d’avaluació de
mèrits per sol·licitar els aclariments que consideri adients en relació als mèrits al·legats.



Sisena .- Nomenament 

Un cop finalitzat el procés de provisió, es procedirà al nomenament corresponent per l’òrgan
competent de conformitat amb l’article 21.1 h ) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local.

El/la funcionari/ària nomenat/da romandrà, respecte de l’Ajuntament de Granollers, en situació
administrativa d’excedència per incompatibilitat per trobar-se en actiu a un altre organisme del
sector públic.

Setena.- Impugnacions

Aquestes  bases  i  els  actes  administratius  que  se’n  derivin,  podran  ser  impugnats  per  les
persones interessades en els casos i en la forma previstos en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment Administratiu Comú.

Vuitena.- Incompatibilitats

A les persones nomenades en aquesta convocatòria li serà d’aplicació la normativa vigent en
matèria  d’incompatibilitats,  en  la  Llei  53/1984,  de  26,  de  desembre,  d’incompatibilitats  del
personal al servei de les administracions públiques.

Disposició addicional

En allò que no estigui previst en aquestes bases es procedirà segons el que determina l’article
79 i ss. de L’Estatut Bàsic de l’empleat públic , així com la resta de normativa de funció pública
concordant que li sigui d’aplicació atenent la seva consideració i naturalesa.

Granollers, 24 de juliol de 2018.

El President,
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