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Resolució R-2/2020 de 20 de febrer per la qual es fan públiques les bases reguladores 
del procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball per a la contractació de 
directors/es i coordinadors/es de les activitats organitzades per la Fundació 
Universitat de Girona: Innovació i Formació en règim laboral temporal amb durada 
determinada. 

Malgrat les circumstàncies d’estat d’alerta actuals al territori espanyol, per atendre les 
necessitats urgents i inajornables que puguin sorgir en categories professionals que es 
considerin prioritàries o que afectin al funcionament dels serveis essencials, es fa necessari la 
creació d’una borsa de treball per a la contractació mitjançant concurs en règim de personal 
laboral temporal, a través de qualsevol de les formes previstes en la legislació vigent, de les 
categories professionals relacionades en l’annex I, pel que es procedeix a publicar la present 
convocatòria que es regirà per les següents 

BASES 

Base 1a. Objecte de les bases de la convocatòria  

Aquestes bases tenen per objecte regular el procés de selecció per a la constitució d’una borsa 
de treball de personal per a l'elaboració d'una llista d'aspirants per a la contractació de 
diverses categories de director/a i coordinador/a, als efectes de contractacions en règim 
laboral temporal amb durada determinada, de les activitats formatives que consten a l’Annex I 
del present document.  

Les característiques del lloc de treball són:  

a) Denominació: director/a o coordinador/a  

b) Jornada: de dilluns a diumenge, segons les necessitats de l’activitat  

c) Horari: matí i/o tarda, a distribuir segons les necessitats l’activitat formativa  

d) Durada: vinculada a l’activitat formativa a realitzar  

e) Salari:  segons conveni  

f) Tipus de contracte: contracte laboral temporal  

g) Funcions bàsiques del lloc de treball:  

* Direcció: 

- Disseny del programa acadèmic 
- Gestió de professorat i col·laboradors per a la formació 
- Difusió de la formació 
- Selecció d’estudiants 
- Control de l’execució de la formació 
- Trasllat al professorat les instruccions que li facilitarà la FUdGIF 
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- Informació als alumnes, a l’inici del curs acadèmic, de la planificació, 
continguts i sistema d’avaluació de la formació  

- Organització de les activitats formatives fora de l’aula i les pràctiques, si 
s’escau 

- Avaluació dels alumnes 
- Lliurament de les qualificacions a la FUdGIF en el termini establert a la 

memòria acadèmica 

* Coordinació: 

- Aquelles tasques encomanades per la direcció en relació a la programació i 
la logística diària de la formació.  

Base 2a. Requisits de les persones participants  

Per ser admeses en el procés selectiu, les persones aspirants hauran d’acreditar els requisits i 
condicions següents:  

2.1.1.- Requisits:  

- Titulació: Posseir la titulació superior corresponent a cada àmbit formatiu.  

-   Capacitat funcional: No patir cap malaltia o disminució psíquica o física que impedeixi el 
desenvolupament de les funcions pròpies o disminueixi les aptituds per a desenvolupar-les 
de forma permanent o transitòria. 

Les persones amb discapacitat seran admeses a la realització de les proves sense necessitat 
d’acreditar les seves condicions psíquiques, físiques i sensorials abans del seu 
començament, sens perjudici que, superat el procés selectiu, en presentar la documentació 
per ser contractades, hagin d’acreditar, igual que la resta de persones aspirants, la seva 
capacitat per desenvolupar les funcions i tasques de les places convocades i prestar el 
servei corresponent.  
 

- Habilitació: No trobar-se inhabilitades per sentència ferma per a ocupacions o càrrecs 
públics per resolució judicial, per a l’accés al cos o escala de personal funcionari, o per 
exercir funcions similars a les que desenvolupaven en el cas del personal laboral, ni haver 
estat separades, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol administració 
pública o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes. 

-    Incompatibilitats: No concórrer en cap causa d’incompatibilitat.  

- No haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la 
indemnitat sexual que inclou l’agressió i l’abús sexual, l’assetjament sexual, l’exhibicionisme 
i provocació sexual, prostitució i explotació sexual i corrupció de menors, així com pel tràfic 
d’éssers humans. Als efectes d’acreditar aquest requisit, les persones aspirants hauran 
d’aportar abans de la contractació laboral, una certificació negativa del Registre Central de 
delinqüents sexuals d’acord amb el què disposa la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener de 
protecció jurídica del menor. 
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Tots els requisits, mèrits i circumstàncies al·legats han de complir-se a la data de finalització 
del termini establert per sol·licitar la participació en el concurs i mantenir-se fins el moment de 
la contractació i durant aquesta.   
 
Base 3a. Publicitat de la convocatòria 

El contingut íntegre d’aquestes bases es publicarà al portal de transparència del web de la 
Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació.  

Base 4a. Vigència 
 
Aquesta borsa de treball estarà en vigor fins que la Fundació no aprovi unes altres bases per a 
la mateixa finalitat. 

Base 5a. Presentació de sol·licituds  
 
Les sol·licituds es presentaran per mitjà de correu electrònic a borsatreball@fundacioudg.org i 
s'hi annexarà el model normalitzat d'aquestes bases, degudament complimentat i signat 
(Annex II), en el termini de 20 dies naturals comptats des de l’endemà de la publicació de la 
convocatòria al portal de transparència del web de la Fundació.  
 
Caldrà manifestar expressament en aquesta sol·licitud l’especialitat formativa concreta a la 
que la persona aspirant es presenta, essent un màxim de tres (3) les especialitats a les que una 
persona es pot presentar.  
 
En tot cas, l’aspirant haurà d’acompanyar a la sol·licitud (Annex II) la documentació següent:  
 

1. Declaració responsable degudament complimentada i signada (Annex III). 
2. Currículum vitae degudament actualitzat, on es detalli la formació, recerca i 

experiència professional en l’àmbit formatiu sol·licitat. 
 
El fet de no aportar aquests documents, és motiu d’exclusió provisional i els interessats 
disposaran d’un termini per presentar-los que es fixarà i publicarà a la llista provisional de 
persones admeses i excloses. En cas de no presentar-los, seran exclosos definitivament. 
 
Amb la 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, així com que l’òrgan convocant i el tribunal en facin les comprovacions i les 
acreditacions d’ofici. 
 
Les dades corresponents al domicili, telèfon i adreça electrònica que figurin en la sol·licitud es 
consideraran com a úniques vàlides a efectes de notificacions i serà responsabilitat exclusiva 
de les persones aspirants els errors en la seva consignació i la comunicació a la Fundació UdG 
de qualsevol canvi en les mateixes. 
 
Als efectes d’admissió de les persones aspirants, es tindran en compte les dades que aquestes 
facin constar a la sol·licitud i serà responsabilitat seva la veracitat d’aquestes, sense perjudici 
que en qualsevol moment l’autoritat convocant o el tribunal qualificador pugui requerir-los 

mailto:borsatreball@fundacioudg.org
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l’acreditació dels requisits necessaris quan cregui que hi hagi inexactituds o falsedats en les 
quals hagin pogut incórrer. 
 
Les persones amb discapacitat han de fer constar en la sol·licitud de participació a la 
convocatòria aquesta circumstància, així com l’adequació de temps i mitjans materials que 
sol·licitin per a la realització de les proves previstes i el motiu o motius d’aquestes. En cas 
contrari, s’entén que renuncien al seu dret. 

Base 6a. Admissió dels aspirants  

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds i en el termini màxim d’un mes, la 
Presidència dictarà resolució aprovant la llista provisional de les persones admeses i excloses al 
procés selectiu, amb indicació, en el seu cas, del motiu de l’exclusió. 

Dita resolució es farà pública al portal de transparència del web de la Fundació, concedint-se a 
les persones aspirants un termini de 10 dies a partir de l’endemà de la seva publicació, per 
formular davant la Presidència les reclamacions que creguin oportunes adreçades a esmenar 
els defectes que s’hagin pogut produir o per adjuntar la documentació que es requereix a la 
convocatòria, d’acord amb el que disposa l’art. 68 LPACAP. En cas que les persones aspirants 
no esmenin dins d’aquest termini el defecte a elles imputable, que hagi motivat la seva 
exclusió, es considerarà que desisteixen de la seva petició.  

La publicació de la llista provisional de persones admeses i excloses al web de la Fundació 
substitueix la notificació individual a les persones interessades, de conformitat amb l’art. 
45.1.b LPACAP.  

Les al·legacions presentades seran resoltes en el termini màxim de 30 dies següents a la 
finalització del termini per a la seva presentació. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi 
dictat resolució, les al·legacions s’entendran desestimades.  

Si no es presenten al·legacions o aquestes es desestimen, la llista de persones admeses i 
excloses es considerarà definitivament aprovada i no caldrà publicar-la de nou.  

Si s’accepta alguna al·legació es procedirà a aprovar la llista definitiva de persones admeses i 
excloses amb les esmenes corresponents i es farà pública al web de la Fundació. 

Les errades de fet que es puguin advertir es podran esmenar en qualsevol moment del procés, 
d'ofici o a petició de la persona interessada.  

Base 7a. Tribunal qualificador  

El Tribunal qualificador serà col·legiat i la seva composició s’haurà d’ajustar als principis 
d’imparcialitat i professionalitat dels seus membres, i es tendirà, així mateix, a la paritat entre 
home i dona.  

La composició del tribunal s’ha d’ajustar al principi d’especialitat i tots dels seus membres 
vocals han de tenir una titulació igual o superior a l’exigida per a l’accés a les places de la 
convocatòria.  
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El Tribunal que s’ha de constituir per valorar el procés selectiu constarà d’una presidència, una 
vocalia i una persona secretària. 

La designació nominal dels membres del tribunal, que ha d’incloure la dels respectius suplents, 
correspon a la direcció general de la Fundació i s’ha de fer en la resolució per la qual s’aprova 
la llista d’ admesos i exclosos. 

El tribunal pot acordar la incorporació d’assessors especialistes externs que, en l’exercici de la 
seva especialitat tècnica, col·laboraran amb el tribunal amb veu però sense vot. 

Sempre serà necessària la presència de la presidència i de la secretaria. Les decisions s’han 
d’adoptar per majoria de vots dels membres presents i, en cas d’empat, ha de resoldre el vot 
de qui actuï com a president/a.  

El Tribunal queda facultat per resoldre els dubtes que es presentin i prendre els acords 
necessaris per al bon ordre del concurs, en tot el que no preveuen les bases. 
 
Base 8a. Proposta del tribunal qualificador 
 
Finalitzada la pràctica del procediment de selecció, el Tribunal Qualificador formularà, segons 
l’ordre de puntuació total i definitiva dels aspirants, la relació d’aprovats per ordre de 
puntuació en el portal de transparència del web de la Fundació.  

Base 9a. Presentació de documents i nomenament 

Les persones aspirants proposades aportaran davant la Fundació, dins el termini de 20 dies 
naturals des de la seva publicació, els documents acreditatius de les condicions de capacitat i 
requisits exigits a la convocatòria.  

Les persones, que dins del termini indicat, i excepte cas de força major, no presentessin la 
documentació íntegra o de la mateixa es deduís que manquen d’algun dels requisits exigits, no 
podran ser contractats, queden anul·lades totes les seves actuacions sens perjudici de la 
responsabilitat en que poguessin haver incorregut per falsedat de la seva instància.  

Base 10a. Desenvolupament del procés de selecció  

8.1. El procediment de selecció constarà de dues proves.  

 
1a. fase: Qualificació de mèrits (eliminatòria):  
 
Puntuació màxima: 70 punts 

Puntuació mínima: 40 punts.  

a) Serveis prestats com a director/a i/o coordinador/a en activitats formatives superiors i 
en l’especialitat formativa: fins a 30 punts 
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b) Assistència a cursos, jornades i seminaris de formació, d’especialització o de 
perfeccionament formatiu: fins a 20 punts. 

c) Recerca i difusió sobre l’especialitat formativa. Fins a 20 punts.  

Tots els mèrits anteriors s’hauran d’acreditar amb l’aportació dels corresponents diplomes o 
certificats expedits per una institució pública oficial, si es superen totes les fases del procés.  

 
2a. fase: Entrevista (no eliminatòria) 
 
Puntuació màxima: 30 punts. 
 
El Tribunal de selecció convocarà els aspirants que superin la 1a fase a la realització d’una 
entrevista per comprovar l’adequació i idoneïtat dels aspirants per realitzar les tasques i 
funcions pròpies del lloc. Consistirà en conèixer les habilitats comunicatives i l'aptitud i 
experiència prèvia professional a fi i efecte de determinar el perfil personal del lloc de treball a 
ocupar entre les persones aspirants. 
 
Base 11a. Funcionament de la borsa de treball  

L’Àrea de Recursos Humans de la Fundació centralitzarà el funcionament de la borsa de treball. 
La crida dels integrants de la borsa de treball per proposar-los la contractació es realitzarà 
mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a l’adreça de correu que l’aspirant hagi indicat a 
la seva sol·licitud de participació a la convocatòria o mitjançant una trucada al número de 
telèfon indicat en la sol·licitud. En cas que la persona cridada no sigui localitzada o no es posi 
en contacte amb l’àrea corresponent dins dels dos dies hàbils següents, es cridarà la persona 
següent de la llista de la borsa de treball. Els integrants de la borsa de treball hauran de vetllar 
per l’actualització permanent de l’adreça de correu electrònic o del número de telèfon de 
contacte, mitjançant avisos de modificació de les dades personals, que, si s’escau, hauran de 
fer-se per escrit.  

Si la persona integrant de la borsa de treball rebutja una vegada la proposta de contractació, 
sense que concorrin cap dels supòsits de no-penalització que es preveuen més endavant, 
passarà a ocupar automàticament l’últim lloc en l’ordre de prelació de la borsa de treball. La 
segona vegada que la mateixa persona no accepti una oferta de treball, deixarà de formar part 
definitivament de la borsa de treball.  

No obstant això, aquest sistema de penalització no s’aplicarà als integrants de la borsa de 
treball que acreditin que no poden acceptar la proposta de contractació perquè es troben en 
aquell moment en alguna de les situacions següents:  

a) Estar en situació de baixa per maternitat o paternitat o per incapacitat temporal 
reconeguda per la Seguretat Social.  

b) Gaudir d’un permís per adopció o acolliment, segons la normativa vigent.  
c) Tenir cura de fills menors de tres anys, o de familiars fins al segon grau de 

consanguinitat o afinitat que no es puguin valer per ells mateixos.  
d) Tenir una relació contractual laboral vigent amb la Fundació.  
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Un cop finalitzat el contracte de treball, la directora de la Fundació pot emetre un informe 
desfavorable que acrediti motivadament el rendiment insuficient de la persona que ha estat 
contractada. En aquest cas, i prèvia audiència de la persona interessada, es pot acordar provat 
el rendiment insuficient, la falta d’aptitud o actitud de l’aspirant, i això comportarà que 
aquesta persona deixi de formar part de la borsa de treball.  

També seran motius d’exclusió de la borsa de treball:  

a) La renúncia expressa de la persona candidata a formar part de la borsa de treball.  
b) La no-superació del període de prova en la contractació laboral.  
c) La renúncia voluntària al contracte durant la seva vigència.  
d) La declaració falsa, per part de l’aspirant, dels mèrits, requisits i condicions de 

participació en aquesta convocatòria.  
e) La resolució d’un expedient disciplinari amb sanció ferma.  
f) La no-presentació, amb el requeriment previ, de la documentació acreditativa exigida 

per fer el contracte.  
g) La pèrdua de les condicions per ser nomenat o contractat per l’Administració pública  
h) Quan existeixi una impossibilitat reiterada (dues ocasions diferents) de contactar amb 

la persona candidata. 
 

Base 12a. Incidències  
 
El tribunal qualificador queda facultat per resoldre els dubtes o discrepàncies que es 
produeixin durant el desenvolupament del procés selectiu, atenent al que estableix la 
normativa reguladora. 
 
Base 13a. Condicions contractuals específiques i particulars  
 
A l’empara del que s’estableix als articles 51.1 i 52 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 
d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors, i atenent a la 
peculiaritat de la prestació contractada, sotmesa a l’eventualitat de la matriculació anual, es 
fixen les condicions contractuals específiques següents:  
 

- El contracte serà susceptible de modificació unilateral en la dedicació atenent a 
l’alteració de la matriculació que suposi una reducció de la dedicació.  

- Es determina com a causa objectiva de l’extinció contractual la reducció de la 
matrícula que faci innecessària la prestació.  

- Per a la modificació del contracte que suposi increment de dedicació serà 
necessari la conformitat del treballador.  

- De donar-se una alteració de la matriculació que suposi un increment de la 
dedicació, aquesta no podrà superar, en cap cas, la dedicació màxima lectiva 
corresponent a un contracte a jornada sencera.  

 
 
Base 14a. Règim d'impugnacions i al·legacions  
 
Contra les resolucions i els actes de tràmit de la direcció general, si aquests actes decideixen 
directa o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el 
procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els 
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interessats podran interposar, d’acord amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú (LPAC), potestativament, recurs de reposició davant la directora general en 
el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, o bé 
directament recurs contenciós administratiu d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1988, de 13 
de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa (LJCA), en el termini de dos 
mesos a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, davant els Jutjats 
contenciosos administratius de Girona.  
 
Contra la resta d’actes de tràmit del tribunal, les persones aspirants, al llarg del procés selectiu, 
podran interposar reclamacions quan es tracti d’esmenar possibles errors materials en la 
confecció de la llista d’aprovats, errors de picatge en la transcripció de publicacions, errors 
aritmètics en les qualificacions o errors observables a simple vista. Aquests errors també 
podran ser corregits d’ofici pels òrgans de selecció.  
 

Per la mera concurrència als processos selectius s’entén que les persones aspirants accepten 
íntegrament aquestes bases, tret que, prèviament, hagin exercit el seu dret a impugnar-les. 

 
Disposició final 
 
Aquestes bases entraran en vigor a partir de l’endemà de la seva publicació en el portal de 
transparència del web de la Fundació UdG: Innovació i Formació.  

Als efectes d’aquestes bases, inclosa la resolució de recursos en via administrativa, es 
considera inhàbil el mes d’agost, així com els períodes de tancament de la FUdGIF, que es 
troben publicats a https://www.fundacioudg.org/. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.fundacioudg.org/
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Annex I: Relació d’activitats formatives i necessitats previstes de contractació 
 

Activitat formativa Descripció bàsica de la formació Director/a Coordinador/a 

Neuropsicopedagogia Especialització en diagnòstic i intervenció 
neuropsicopedagògica. Avaluació i intervenció en 
dificultats d'aprenentatge, problemàtiques 
emocionals i actuació en famílies. 

  1 

Musicoteràpia Transcultural Especialització en l’ús professional de la música i 
els seus elements com a intervenció en medicina, 
educació, i entorns quotidians amb individus, 
grups, famílies o comunitats. 

  1 

Bioconstrucción Aplicada y 
Ecoarquitectura 

Especialització sobre la bioconstrucció i 
l’ecoarquitectura; aplicació en obra, disseny i 
integració en projectes sostenibles i eficients. 

  1 

Direcció i Gestió d'Empreses (MBA) Formació directiva transversal, amb rigor i 
coneixement de darrera generació per ser capaços 
de liderar reptes de canvi en entorns organitzatius 
complexos de l’empresa. 

  2 

Filosofia 3/18 (ON LINE) Especialització en el projecte Filosofia 3/18 per ser 
més competent a les aules i proporcionar una 
preparació teòrica i pràctica per a ser formador de 
formadors. 

  1 

Resolució de Conflictes i Mediació 
Familiar Sistèmica 

Formació per al creixement i millora en el rol 
professional de mediador de conflictes des d’una 
perspectiva sistèmica. 

  1 

Infermeria Quirúrgica, Anestèsia i 
Reanimació 

Especialització en  processos quirúrgics i anestèsics 
complexos. 

1   

Autisme: Nens i Nenes amb TEA Especialització en la comprensió dels trastorns de 
l’espectre autista: detecció, cribatge, diagnòstic, 
avaluació i intervenció. 

  1 

Producció i Gestió de Projectes en 
l'entorn BIM 

Especialització en l’entorn BIM, incloent el 
programa de modelat REVIT. 

  1 

Comunicació en Públic amb 
Mindfulness 

Formació especialitzada per adquirir habilitats i 
competències comunicatives i reducció de l’estrès 
amb el suport del mindfulness. 

  1 

Cosmovisions Femenines i Masculines Especialització sobre la definició i l’experiència del 
femení i el masculí, sortint dels estereotips. Tipus 
de famílies, cooperació, mediació... 

1   

Nuevos Modelos de Negocio Formació especialitzada per a emprenedors, des 
de la idea a la creació de l’empresa. Digitalització, 
oportunitats de negoci i noves metodologies de 
treball. 

1   

Formació Holística en 
Ecodesenvolupament Conscient 

Formació especialitzada per aportar estratègies 
per a l’aplicació pràctica de l’ecologia i la visió 
integral. Biocivilització, desenvolupament 
comunitari, economia social i ecològica. 

  1 
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Annex II: SOL·LICITUD D’ACCÉS A LA BORSA DE TREBALL 
 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA 
 
Denominació 
Núm. referència  
Activitats formatives (Annex I): 
1. 
2. 
3.       
                                                                                      
DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT 
 
Nom                                                  Cognoms                                                                                               
 
DNI/NIE                                            Domicili                               
 
Municipi                                           Codi Postal                                  Província 
 
Telèfon                                             Adreça electrònica  
 
DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA 
               
               Declaració responsable (Annex III) 

 Currículum Vitae 
  

 

El/La sotasignant SOL·LICITA ser admès a les proves selectives a les que es refereix la present 
sol·licitud i DECLARA que són certes les dades consignades, i que reuneix les condicions exigides 
per a l’ingrés i les especialment assenyalades en la convocatòria anteriorment esmentada, 
comprometent-se a provar documentalment totes les dades que figuren en aquesta sol·licitud 
així com en els documents annexats a la mateixa. Així mateix, declara que coneix íntegrament el 
contingut de les bases de la convocatòria. 

Data i signatura 
 
 
 
 
 
 

Les dades personals aportades seran tractades per la Fundació com a Responsable del Tractament. La finalitat serà 
gestionar la selecció de persones interessades en participar en la convocatòria, avaluació dels candidats i informació 
sobre la convocatòria i resultats. La legitimació del tractament serà el consentiment de la persona interessada i el 
compliment de missió d’interès públic. Les dades no es comunicaran a terceres persones. Durant el procés es podran 
publicar dades identificatives dels participants a efectes de notificació. Els aspirants podran exercir els drets d’accés, 
rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de la limitació adreçant-se a dpdfundacioif@udg.edu. A la 
web podran consultar informació addicional sobre la política de protecció de dades de la Fundació.  

DIRECTORA GENERAL DE LA FUNDACIÓ UNIVERSITAT DE GIRONA: INNOVACIÓ I FORMACIÓ 

mailto:dpdfundacioif@udg.edu
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Annex III: Declaració responsable 
 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA 
 
Denominació 
Núm. referència   
Activitats formatives (Annex I):    
1. 
2. 
3. 
 
DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT 
 
Nom                                                  Cognoms                                                                                               
 
DNI/NIE                                            Domicili                               
 
Municipi                                           Codi Postal                                   Província 
 
Telèfon                                             Adreça electrònica  
 
 

DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT:  
 

• Que reuneixo els requisits establerts en les bases reguladores de la convocatòria: 
 

- Titulació: Posseir la titulació superior corresponent a cada àmbit formatiu.  
 

- Capacitat funcional: No patir cap malaltia o disminució psíquica o física que 
impedeixi el desenvolupament de les funcions pròpies o disminueixi les aptituds 
per a desenvolupar-les de forma permanent o transitòria. 
 
Les persones amb discapacitat seran admeses a la realització de les proves sense 
necessitat d’acreditar les seves condicions psíquiques, físiques i sensorials abans 
del seu començament, sens perjudici que, superat el procés selectiu, en presentar 
la documentació per ser contractades, hagin d’acreditar, igual que la resta de 
persones aspirants, la seva capacitat per desenvolupar les funcions i tasques de les 
places convocades i prestar el servei corresponent.  

 
- No trobar-me  inhabilitat/da per sentència ferma per a ocupacions o càrrecs 

públics per resolució judicial, per a l’accés al cos o escala de personal funcionari, o 
per exercir funcions similars a les que desenvolupaven en el cas del personal 
laboral, ni haver estat separades, mitjançant expedient disciplinari, del servei de 
qualsevol administració pública o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les 
comunitats autònomes. 
 

- No concórrer en cap causa d’incompatibilitat.  
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- No haver estat condemnat/da per sentència ferma per algun delicte contra la 
llibertat i la indemnitat sexual que inclou l’agressió i l’abús sexual, l’assetjament 
sexual, l’exhibicionisme i provocació sexual, prostitució i explotació sexual i 
corrupció de menors, així com pel tràfic d’éssers humans. Als efectes d’acreditar 
aquest requisit, les persones aspirants hauran d’aportar abans de la contractació 
laboral, una certificació negativa del Registre Central de delinqüents sexuals 
d’acord amb el què disposa la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció 
jurídica del menor . 

 

Tots els requisits, mèrits i circumstàncies al·legats han de complir-se a la data de finalització 
del termini establert per sol·licitar la participació en el concurs i mantenir-se fins el moment de 
la contractació i durant aquesta.   
 
 

• Que disposo dels originals de les còpies simples com a justificants dels mèrits al·legats 
a la convocatòria. 
 
 

• Que he estat informat/da de què la Fundació tractarà i guardarà les dades aportades 
en la instància i en la documentació que li acompanya per a la tramitació i gestió 
d’expedients. 

 

 

Data i signatura 
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