Es fa públic per a general coneixement que en data 10 de novembre de 2021 la Junta
de Govern Local ha aprovat la concurrència pública per a la selecció de quatre guies
turístics amb les següents característiques i bases:
Denominació: 4 Guies Turístics
Descripció: Tasques de guia turístic/a per realitzar visites guiades als llocs més
emblemàtics de la població per a totes aquelles persones interessades a realitzar
aquesta activitat en el municipi.
Característiques del lloc de treball:
Règim Jurídic:
Personal laboral col·laborador
Categoria Professional: Guia Turístic
Titulació acadèmica: Batxillerat, tècnic o equivalent
Dedicació:
2 hores setmanals, caps de setmana en horari de matí.
Retribució bruta:
15 €/h
Tipus de contracte: Obra o servei determinat. Temporada turística 2021-2022.
Inici:
1 de desembre de 2021
Durada:
1 any (2 mesos de prova)
Comissió tècnica d’avaluació
President: Sr. Marc Macià Farré, Coordinador i Arxiver Municipal
Vocals:
Sr. Josep Segura Garsaball, Coordinador i Arxiver Municipal
Sra. Silvia Mansilla, Auxiliar Administrativa del departament de Promoció Econòmica
Secretària: Funcionari/a de la Corporació adscrit a serveis generals
Criteris de valoració
Es valorarà estar en possessió de la titulació complementària següent:
- Títol de tècnic d’empreses turístiques, tècnic d’empreses i activitats turístiques,
diplomat en turisme o llicenciatura o títol de grau universitari homologat o cicle formatiu
de grau superior d’informació i comercialització turístiques o títol de llicenciat o grau en
història: 3,5 punts.
- Estar cursant qualsevol dels dos anteriors estudis: 1,5 punts
- Altres titulacions i cursos relacionats sobre matèries i formació pròpies del lloc de
treball: 0,5 punts per curs, amb un màxim de 3 punts
Es valorarà en un màxim de 10 punts
Les persones interessades a participar en la convocatòria pública hauran de
presentar a les oficines de l’Ajuntament de les Borges Blanques situades al carrer
Carme 21 fins a les 13.00 hores del dia 26 de novembre de 2021, una sol·licitud
adreçada a l’Alcaldessa de l’Ajuntament conforme el Model Annex 1, acompanyada
de la documentació següent:
Documentació relativa a les dades jurídiques i personals.
Fotocòpia del DNI o equivalent
Permís de treball en el cas d’estrangers
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Documentació relativa a les dades acadèmiques i titulacions específiques.
a) Fotocòpia de la titulació acadèmica requerida.
b) Document acreditatiu de la possessió del nivell de B de català o equivalent.

Criteris d'actuació de la comissió tècnica d’avaluació
- El dia 25 d’octubre de 2021 la Comissió procedirà a avaluar els currículums
presentats i a formular la corresponent proposta de nomenament a favor del/la
candidat/da seleccionat/da.
- La Comissió d’avaluació, si ho estima oportú, podrà realitzar una entrevista
personal amb les persones aspirants, a fi de clarificar aspectes puntuals del
currículum presentat, valorar idoneïtat i analitzar l’adequació dels aspirants als
continguts funcionals de convocatòria i del lloc de treball així com la seva trajectòria
professional. Es valoraran les habilitats docents, la iniciativa en la programació de
cursos o activitats així com la capacitat per organitzar i preparar material i dinamitzar
grups.
En cas de realitzar-se, aquesta entrevista serà obligatòria per a tots els aspirants i es
valorarà fins a un màxim de 3 punts.
Les persones interessades seran convocades mitjançant publicació al tauler d’anuncis
i a la pàgina web de l’Ajuntament en la que es fixarà la data i l’hora de realització.
L'entrevista s’efectuarà per ordre alfabètic i en crida única i les persones candidates
hauran d’acreditar-se mitjançant el DNI. La no assistència serà motiu d’exclusió del
procés de concurrència.
- Finalitzada l’avaluació i a la vista de la proposta lliurada per la Comissió,
l’Alcalde resoldrà el nomenament a favor de la persona proposada. Aquest Decret
serà objecte de publicació al tauler d’edictes i a la pàgina web de l’Ajuntament als
efectes legals oportuns. La persona seleccionada haurà de presentar les dades
personals necessàries: DNI, núm. afiliació a la Seguretat Social i domiciliació
bancària, i en el cas de menors presentar el DNI del tutor o tutora legal. Si en el
termini de tres dies no es presenta aquesta documentació s’entendrà que es renuncia
al contracte de treball i es proposarà, en cas que existeixi, a la persona
immediatament següent en l'ordre de valoració.
Totes les comunicacions relatives a aquesta concurrència es faran públiques al tauler
d’edictes i a la pàgina web de l’Ajuntament.
Les Borges Blanques, document signat electrònicament al marge.
L’alcaldessa
Núria Palau Minguella
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Documentació relativa a la formació:
Currículum vitae en el qual constarà l'experiència professional i la formació
relacionades amb activitats pròpies del lloc de treball.

