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PROCÉS D’ESTABILITZACIÓ DE L’OCUPACIÓ TEMPORAL DE CINC PLACES DE TÈCNIC/A D’EDUCACIÓ INFANTIL, 
GRUP C1, DE LA PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL DE L’AJUNTAMENT DE NAUT ARAN, MITJANÇANT EL 
SISTEMA SELECTIU EXCEPCIONAL DE CONCURS DE MÈRITS PREVIST EN LES DISPOSICIONS ADDICIONALS 
SISENA I VUITENA DE LA LLEI 20/2021, DE 28 DE DESEMBRE. 
 
ANUNCI DEL TRIBUNAL DE SELECCIÓ: VALORACIÓ DELS MÈRITS, PROPOSTA DE VALORACIÓ GLOBAL I PROPOSTA 
DE CONTRACTACIÓ. 
 
1.- La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Naut Aran, en sessió ordinària, de data 24 de novembre de 
2022, va acordar l’aprovació de  la convocatòria i les bases específiques reguladores que han de regir el procés 
d’estabilització de l’ocupació temporal de cinc places de tècnic/a d’educació infantil, grup C1, de la plantilla de 
personal laboral de l’Ajuntament de Naut Aran, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits 
previst en les disposicions addicionals sisena i vuitena de la Llei 20/2021, de 28 de desembre. 
 
2.- En data 30 de novembre de 2022 es va publicar la convocatòria i les bases específiques reguladores del procés 
de selecció referenciat en el Butlletí Oficial de la Província núm. 230 (número de registre 9647). Així mateix, 
aquestes es van publicar en extracte i ressenya el dia 9 de desembre de 2022 en el Butlletí Oficial de l’Estat i el 
dia 14 de desembre de 2022 en el  Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. L’últim dia per a la presentació 
de sol·licituds va quedar determinat pel dia 12 de gener de 2023, vint (20) dies hàbils comptats a partir de 
l’endemà de la darrera publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya o Butlletí Oficial de l’Estat. 
 
3.- En data 13 de gener de 2023, mitjançant Edicte del Decret d’Alcaldia de la mateixa data, es va fer pública la 
llista provisional d’admesos i exclosos, i es va donar un termini de 10 dies hàbils segons les bases de la 
convocatòria, per formular al·legacions sense que s’hagués presentat cap.  
 
4.- En data 30 de gener de 2023 es va constituir el Tribunal Qualificador per establir la valoració dels mèrits, la 
proposta de valoració i la proposta de contractació. 
 
D’acord amb les esmentades bases, i els criteris establerts pel Tribunal de Selecció del procés selectiu, es fan 
públics els acords de la sessió 1/2023 del Tribunal Qualificador de data 30 de gener de 2023.  
 
1. Aprovar i fer pública la relació definitiva d’aspirants admesos i exclosos per participar en el procés de 
selecció. 
 
Vist l’informe de la directora de la llar d’infants de data 27 de gener de 2023 i amb la finalitat d’assegurar la 
cobertura de la totalitat de les places convocades,  tenint en compte la situació en la qual es troben alguns dels 
aspirants respecte al coneixement requerit de la llengua aranesa i catalana, i a la necessitat de cobrir les cinc 
places de tècnic/a d’educació infantil per donar un servei de caràcter essencial en la llar d’infants municipal, el 
coneixement de les llengües catalana i aranesa no serà eliminatori en aquest moment. Per tant, queden 
admesos en el procés tots els aspirants que compten amb la resta de requisits establerts en la base segona de 
la convocatòria, amb la condició que en el termini d’1 (un) any des de la seva nova contractació hauran de 
demostrar la capacitat suficient de coneixement de la llengua aranesa (B2) i catalana (C1), amb la superació de 
les proves successives establertes a què s’hagin pogut presentar. 
 
El tribunal  proposa fer pública la llista definitiva d’admesos i exclosos, que es transcriu seguidament: 
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                                                                    RELACIÓ DE PERSONES ADMESES 

Nº DNI 

1 46807286-D  

2 41095125-J  

3 41096078-T 

4 47653481-B  

5 45721861-T 

6 45721374-L 

 
 
No hi ha persones excloses 
 
2. Establir la valoració dels mèrits dels participants, segons les bases. 
 
De conformitat amb la base sisena del procés selectiu, el president proposa l’assignació de la puntuació del 
barem següent, tenint en compte els criteris d’interpretació de les bases més favorables i tenint en tot moment 
el principi d’igualtat d’oportunitats i transparència del procés. 
 

DNI 1.1 Experiència 
Professional: 

serveis prestats 
en les AAPP (fins 

a  60 punts) 

1.2 Superació de procés 
selectiu a la plaça en la qual 
es sol·licita la participació i 
que hagi estat convocat per 
l’Ajuntament de Naut Aran 

(fins a 20 punts) 

1.3 
Formació 
(fins a 20 

punts) 

TOTAL 

46807286-D  2,695 punts - 20 punts 22,70 punts 

41095125-J  60 punts 20 punts 20 punts 100 punts 

41096078-T 60 punts 20 punts 20 punts 100 punts 

47653481-B  60 punts 20 punts 20 punts 100 punts 

45721861-T 18,981 punts 20 punts 20 punts 58,98 punts 

45721374-L 17,316 punts 20 punts 20 punts 57,32 punts 

 
3. Proposta de valoració global. 
 
D’acord amb la base sisena de la convocatòria i vistos els resultats del concurs, de la valoració de mèrits, 
s’acorda per unanimitat assignar la puntuació global següent: 
 

DNI TOTAL 

46807286-D  22,70 punts 

41095125-J  100 punts 

41096078-T 100 punts 

47653481-B  100 punts 

45721861-T 58,98 punts 

45721374-L 57,32 punts 
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4. Proposta de contractació. 
 
Vistos els punts anteriors, el tribunal qualificador, per unanimitat dels seus membres acorda proposar la 
contractació com a personal laboral fix en les cinc places de tècnic/a d’educació infantil, a les persones següents: 

 

DNI 

41095125-J  

41096078-T 

47653481-B  

45721861-T 

45721374-L 

 
Es proposa publicar l’extracte dels acords d’aquesta acta al tauler d’anuncis de la corporació i al tauler electrònic. 
 

Així mateix, i d’acord amb la base setena les persones proposades pel Tribunal Qualificador hauran d’aportar 

davant l’Ajuntament, dins del termini de deu dies hàbils a comptar des de l'endemà a aquell en què es faci 

pública la llista definitiva de persones aprovades, la relació dels documents acreditatius dels requisits exigits en 

la Base Segona. 

 
Els qui, dins del termini indicat, i excepte els casos de força major, no presentessin la documentació requerida, 

o de la mateixa es deduís que manquen d'algun dels requisits exigits, no podran contractar-se i quedaran 

anul·lades totes les seves actuacions, sense perjudici de la responsabilitat en la qual haguessin pogut incórrer 

per falsedat en la sol·licitud o documentació aportada per a prendre part en el procés de selecció. 

 
D’acord amb la base vuitena, transcorregut el termini de presentació de documents, l’Alcaldia resoldrà la 

contractació com a personal laboral fix a favor de les persones que, havent superat el procés selectiu, compleixin 

els requisits exigits en la convocatòria. 

 
La persona aspirant que sense causa justificada, no acudís a subscriure el seu contracte de treball en el termini 

assenyalat, perdrà tot dret que pogués haver adquirit, podent ser contractada la següent persona candidata per 

ordre de puntuació de la qualificació final. 

 

Les persones contractades des hauran de prendre possessió en el termini màxim d’un mes des de la publicació 

del seu nomenament al BOP. 

 

5. Borsa de treball. 
 
Les persones aspirants que no hagin estat seleccionades en la respectiva plaça a la qual han sol·licitat participar,  

restaran  en  llista  d’espera  amb   ordre   d’expectativa,  segons puntuació per cobrir possibles vacants o  

substitucions de la respectiva plaça.  

 

La borsa de treball en aquest cas únicament constarà d’una persona, ja que és l’única que ha superat el procés 

selectiu però que no ha estat seleccionada: 
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DNI 

46807286-D  

 

La  permanència  del personal seleccionat en aquesta borsa resta supeditada a la seva disponibilitat immediata 

per cobrir les incidències que es presentin. 

La cobertura de les incidències es farà tenint en compte les necessitats del lloc a cobrir i el perfil del personal 

seleccionat. 

La vigència  d'aquesta borsa  de treball s'estableix en dos anys, prorrogables.  

 
Contra aquest acord del Tribunal qualificador, que no és definitiu en via administrativa es podrà interposar 
recurs d’alçada davant l’alcalde de l’Ajuntament de Naut Aran, en el termini d’un mes a partir del dia següent 
de la publicació d’aquest acord al tauler d’anuncis i al tauler electrònic de la corporació, d’acord amb el que 
disposa l’article 121 de la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques; sens perjudici que els interessats puguin interposar qualsevol altre recurs que 
considerin procedent per a la defensa dels seus interessos. 
 
 
Salardú, Naut Aran, 2 de febrer de 2023. 
   
 
El president 
                              
 
 
 
 
Mariano Capdevila Noguero 
                                                                                                                               Document signat electrònicament. 
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