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BASES QUE HAN DE REGIR EL PRocEs SELECTJU PER A LA
CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL D'ACOMODADORS/ES, DE
LA PLANTILLA DE PERSONAL DEL CONSORCJ DEL TEA TRE FORTUNY
DE REUS
1. Obfecte de la convocatória
L'objecte d'aquestes bases és la conentocic d'una borsa de lreball per a la
posterior orovísré, de places d'acomodadors vacants a la plantilla de personal
del Consorc, del Teatre Fortuny de Reus, o bé cobnr oossoies subshtucions o
necesesats de carácter temporal La jornada de treball sera parcial i I horan
sera adapta! a les necessrtats del server, , que seran concretats per la
orcarernecro artística que es portí a tenne al Teatre Fortuny.
Funclons Bllsiques
1. Obertura I tancament deis diferents ocrets del recmte
2. Acomodar al public assrstent en el lloc que II correspon
3 Atencró al públlc.
4 Vetllar per I ordre dms del recinte
5 Atendre a les mstruccions de protecció J emergénc1a establertes.
6 Inspeccionar l'estat del recmte abans I després de les representacons
En general qualsevol altra tasca relacionada amb el !loe de treball que II s1gu1
encomanada pels seus supenors [erárqurcs I resulti necesséna per raons del
serve¡

2. Requisits de les persones aspirants
Per ser admés/a en el preces selectiu, les persones asprrants han de reunir a la
flnalrtzació del termm1 de presentecc de soueuues els seguents requalts
1 • Ser ciutadé/na espanyo!/a o de qualsevol deis estats membres de la Urnó
Europea o deis estats als quals, en virtut de tractats internac1onals subscnts per
la Unió Europea i ranñcars per Espanya, e!s srqur aplicable la lhure cecoracc de
treballadors
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També podran ser admesos/ses el cónjuge, qualsevol que s1gu1 la seva
nacionalitat, tant deis crutaoans espanyols com deis nacronals deis altres estats
membres de la Un16 Europea, sempre que els cónjuges no estrqum separats de
dret, arxl com els seus descendents I els del seu cón¡uge, sempre que no
esuqum separats de dret, siguin menors de vint+un anys o ma¡ors d'aquesta
edat dependents
2 � Haver complert 16 anys I no superar l'edat establerta per a la jotxracó
for�sa
3 - Estar en pcssessrc del lítol de certifica! d'escotantat lfo estuors pnmans,
d'educació general básica, de gradual en ensenyament secundan obhqaton o
equrvatent o qualsevol altre de n1vell superior.
$1 es tracia d'un trtcl abtingut a l'estranger, cal cnsposer de l'homologac16
corresponent del Mtmsten o'Ecucaeo, Cultura I esport.
4 Estar en ccssesse del certifica! de rnvell elemental de cata la ( 81) o alguna
de les trtufacons equrvalents. d'acord amb el Decret 15212001, de 29 de marg,
sobre avaluacró i certñcació de coneuements de catalá i l'ordre VCP/49112009.
de 12 novembre. pel qual es relonen r actualitzen els trtors. diplomes t certrñcats
equrvalents als certificats de ccneuements de catalá de la Direcció General de
Pohtica Lrngüística modificada per l'ordre VCP/23312010 de 12 d'abril.
Les persones asprrants que no ecrennn documentalment els coneixements de
llengua catalana hauran de superar una prava específica de ccneixements de
de nivell elemental de catalé ( 81) amb carácter obtigaton I enrruoaton, la qual
es quahficara d'apte o no apte. L'acredrtacró del nrvell de llengua catalana es
podrá efectuar fins a la reantzacc de les preves
Restaran exempts/es de reenuar la prava les persones aspnants que haqm
oartrcpat I obtmgut placa en processos antenors de selecció de personal per
accenr a la mateeca admmrstracró. en qué hi hagués establerta una prava de
catalá del rnateix nve! o supenor
5 Les persones aspnants que no tingum la neconeuet espanyola hauran
c'acrenter un ccnecernent adequat de la llengua castellana de n1vell 1ntermedi
o nivel! 82 t'acrecuecc d'aquest ccnerxement es reaíltzará rmtjancant la
presentacró d'un deis documents que s'md1quen a conünuacó
1

Certifica! conforme han cursat la primaria 110 secundaria llo el batxillerat
a I Estat espanyol
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Diploma d'espanyol que establerx el RD 113712002 de 31 d'octubre. o
equrvalent. o cernñcacró académica que acrediti haver superat lotes les
proves dirigides a l'obtenció d aquest
3 cemñcat d'apntud en espanyol per a estrangers expedit per les escales
cnctars d'uñomes.
2

Les persones aso.rants que no acreditin documentalment els conerxements de
llengua castellana hauran de realitzar un exercici que consistirá en una
redacció de 200 paraules. com a rrurum. 1 a mantemr una conversa amb
membres del tnbunal. la qual es qualificará d'apte o no apte. L'exercici tmdrá
carácter obüqaton i ehmrnatorl. t'acrecuecc del mvell de llengua castellana es
podrá efectuar fins a la reahtzac,ó de les preves
6 - No patir cap malaltia o snuacíó ñsrca 1/0 psíquica que lmpedem el normal
desenvolupament I exercrcr de les ñmcrcns corresponents
7 - No estar inhabilitatlda per senténcia ferma per a rexercic de les func1ons
púbhques n, haver estat separat/ada, per resolució disciplinána ferma, del
serve¡ de cap adrrurustracró pública
8 - Les persones amb drscapacrtat seran admeses a les proves selectlves
sense haver d'acredrtar les seves conotcons ñs.ques. psiqu,ques o sensonals
abans de comen,;:ar. No obstent eeo. st superen el procés seecno hauran
d'acredtar. igual que la resta d'aspirants. la seva capacita! per desenvolupar
les funcions , tasques de la pla,;:a o lloc de treball a prove,r I que poden prestar
el servei públic corresponent.
Elsfles asprrants hauran de fer constar en la sol licitud de participacró en la
convccetorte aquesta coodroó. a1xi com t'eoequecro del temps , rrnfjans
matenals que necessiten per a la reahtzació de les proves prevrstes en les
bases especifiques de la convocatoria s, no ho demanen explic,tament.
s'entendrá que renuncien a aquest dret, 1 en cap cas es poi demorar el procés
select,u per aquest moliu Hauran de presentar un dictamen vinculant de tes
condrcícns üsiques. pstqurques o sensorials, emés expressament amb ocasrc
de cada convocatóna I expedrt per l'equ,p multiprofessional competen! abans
de rmcr de la primera prova
El

ectamen

vinculan!

expedit

per

I equp

mulnprotessicnal

competen!

deterrnmará. si fos et ces. recectece o l'adequaci6 de temps i rmqans materials

per a la realltzació de es proves i exercícrs que prevegiri les bases
especifiques de la convocatóna.
Als efectes de l'adaptac,ó o adequacró en la reantzacc de les proves i
exercrcis. el ccosorcr adoptara les mesures recessanes per tal que les
persones cnscapacuades tinguin sím,lars oportunitats pera la seva realrtzaci6
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que la resta d'asprrants I es considerara el que estabteu l'art 7 del Oecret
6611999, de 9 de marc. sobre recces a la funcró pública de les persones amb
orscaoacaat I deis equjps de valorac,ó muftprosess.cnar
El dictamen vinculan! expedrt per l'equip murtororessronar competen! esmentat
determinara, si los el ces. l'adaptacró del lloc/s de treball sempre que aquesta
no 1mphqu1 una monñcace exorbrtant en el context de l'organització o sigui mccmcatere amb el desenvolupament de les func,ons I tasques del llocls que es
convoquin
Als efectes de rootercc del dictamen. elslles aspirants s'han d'adrecar als
centres de l Insntut Ca talé d Asseténce I serves Socia Is (1CASS) del
Departament de Treball, Afers Socrals i familia
9 - No !robar-se sotméslesa en cap de
mccmpanbrlrtat prevrstes a la leg1slac16 viqent

les

causes

d'incapacitat

o

3, Sol·jicityds
Les sol hcrtuds per prendre part en el procés selectiu es diriqrran al presiden!
del ccnscrcr del Teatre Fortuny de Reus I es presentaran en el termlm de 10
enes naturals. comptats des de I'enderná al de la publlcacró de les bases i la
convocatóna al Butlletí Oficial de la Provincia
La instancia ha d'anar dmg1da al Presiden! del ccnsorc del Teatre Fortuny de
Reus, s'fu ha de fer constar que es reuneixen els reqinsrts demanats I s'ha de
presentar. en hores c'cñcna a les Oficmes del Teatre Fortuny, Carrer Boule, si
n de Reus
Tanmateix les sol hcnuds es podran presentar en qualsevol de les formes previstes a l'article 16 de la Ller 3912015. d'1 d'octubre, del proceonnent administranu comu de les anrmmstracíons publiques
Les bases I la convocatóna d'aquesta seleccó es publicaran en el tauler trenctes del Consorci del Teatre Fortuny de Reus i en la web htto./twww teatrefortuny cal I estarán exoosaoes fins el final del terrmm de la oreseotaoé d'mstanc1-

''
Si els dies d'acabament del terrmm o actuacro obligada són festlus, les actuacions s'han de fer en el dra htlb1I segilent
A partor de la convoca\ória al Butllet1 Oficial de la Provincia, tots els anuncis
successrus s'exposaran al tauler d'anuncrs del Consorc¡ del Teatre Fortuny de
Reus I al web http 1/www teatrefortuny cat
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Les sol licjtuds eraran acompanyades de la següent oocumentaco

1

Currículum Vitae de Fasprrant srgnat
2. Potocópra del Oocument Nacional d'identitat (ONI) En el cas de nacionals
membres d'altres estats de la Umó Europea o d'aquells Estats en qué sigui
d apncacó la lhure cucutacró de treballadorsles, fotocópia compulsada del
document que ecreenn la seva nacooautat
3 Fotocópia del títol académic.
4. Potocópia deis JUstrficants acredrtatius deis ménts que s'al legu1n per a la
seva valoració en la fase de concurs.
El tribunal quahñcador no tindrá en compte altres ménts que els que es
presente uusnñqum en aquest trármt
Per acreditar l'expenéncra professicnat cal aportar algun document on constin
la categona professional, la data d'mici 1 la data de flnahtzació. 51 s'aporta la
vida laboral. s'ha d"acompanyar amb documents que acreomn la categona
També es poi aportar l'últrm rebut de salan on constin l'ant1gu1tat i la categona.
Per acreditar treballs en el sector pubhc s'na d aportar un cernncat de servers
prestats
En els certificats de cursos de tormacó haurá de constar el nombre d'hores o el
valor en creons
Els ménts obtinguts a restranger s'nan c'acrentar rrufjancant
degudament traduns a qualsevol de les llengúes encete a Catalunya

cernñcats

5 Acaptacions necessáríes que creguin adients pera reahtzar les proves en el
supósn de persones dlsmmutdes
6 cemncaco acrecntanva del mvell de catara ex1g1t expeort pel centre oficial.
en el cas de trobar-se exempt de reahtzar l'exercici de catara
Les persones asprrants han de manifestar en aquesta sol hcnud que reunarxen
tots i cadascun deis requlees ex191ts a la base segona d'aquestes bases,
d'acord amb les ccne.ctcns establertes perla legislacró v1gent
Amb la torrnahtaacó 1 presentacró de la sol hcitud, 1 aspiran! autontza el
tractament de les dades personals que són necessanes per prendre part en la
convocatória I per a la resta de narmtacíó del procés seecnc d'acord amb la
normativa v1gent.

-.
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Un cop finalitzat el termirn de presentactó de sci-ücnucs. en el terrmru méx1m de
cinc oes habus es fara publica la lhsta provisional de persones admeses i excloses, que sera exposada en el tauler d'edictes del Consorc del Teatre Fortuny de Reus I en el web htlp 1/www,teatrefortuny,cat i s'establiré un terrnlm de
deu dies hébils perqué es pugm esmenar els defectes d'adrmssró
En la rnaterxa rescíució s'tn mclocrá el ucc, la data I rnora de comem;:ament
deis exercícrs. l'ordre d'actuacró deis/de les aspirants, 1 la composicró del tnbunal. Aquesta pubncacó scosnoeo la ncnñcace individual alsltes aspirante. de
conformitat amb l'article 45 de la ller 3912015, d'1 d"actubre, del procedrrnent
admuustratiu comú de les Acrruostracrcns publiques
Les al legac1ons presentades seran resaltes en el termirn méxim de 30 oes següents a la flnautzacró del terrrurn per a la eeva presentació Transcorregut
aquest terrram sense que s'hagi drctat resolució, les al-leqacicns s'entenen desestimades.
Si no es presenten al legac1ons o es desestimen per suene adrmrnstratru la lhsta de persones admeses i excloses es considerara defirnt1vament aprovada I no
caldré. publicar-la de nou.
S1 s"accepta alguna al leqacé, s'aprovaré. la llista deflmuva de persones admeses I excloses amb les esmenes corresponents Aquesta rescíucó sera publicada. al tauler d'edictes del Consorci del Teatre Fortuny de Reus I en la web
http·/iwww teatrefortuoy cat
5. Tribunal guahficador
El tribunal qualificador de la seteccó estaré formal pel oresuíentra 1 2 vocals un
deis quals també en sera el/la secretan/é:na
Els membres del tribunal els designaré la presroenca en la resotucc en qué
s'aprovr la tnsta de persones admeses I excloses El nomenament inclouré tant
titular com suplen\
El tribunal s'ha d'ajustar als prmcrprs d'nnparcrantat I proressionastat deis seus
membres I es tendiré, aixi mateix, a la paritat entre dona i home
No en podran formar part el personal d'elecció o de designació política, elslles
funcíonartsránes mtermslnes ni el personal eventual
La pertmenca al tnbunal sera a lltol mdtvtdual I no se'n podrá exercir la pertrnenca en representa ció o per compte de rnngu
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Els membres del tribunal hauran de temr una litulació igual o supenor a
l'ex1g1da per a l'accés als nocs de treball objecte de la convocatória En la seva
des1gnac16 s ha de vetllar pel comprmera del principl o'especautat i idonenat
respecte al lloc a cobnr
Quan concorrin les circumstáncies previstes en els erncies 23 1 24 llei 4012015.
d'1 d'octubre de rég1m del sector públic. els membres del tribunal hauran
d'abstenlr-se dntervemr I ho hauran de notificar a l'autoritat convocan\. 1 els
aspirants els podran recusar.
Tots els membres del tribunal tindran veu I vol
Les decrsrcns es prendran per majona de vcts presents En cas d'empat,
resaldrá el vol de qui ecnn com a presidentla
El tnbunal podrá oreposer d'assessors especehstes. amb veu I sense vol,
perque col labonn en la selecció d'acord amb les necesssats i amb la seva
preperactó técnica.
De cada sesee que rae el Tribunal quahf1cador s ha d"estendre l'acta
corresponent, signada pel Secretari. que n ha de donar fe, amb el vrsnplau del
pres.cent. 1 per tots els membres
Per assistir a les sessrcns de seieccc que comporta la convocatona. els
membres del tnbunal percebran la dieta corresponent. la qual es flxará de
contorrmtat amb el que oru el RO 46212002. de 24 de ma1g
6. lnici i desenvolupament del procés de selecció
El procedmera de selecció és el concurs de méots.
6.1 Coneixements de llengua ( obligatori i ehminatori)
Llengua catalana Conststeec en la reahtzacró duna preva de coneeements de
llengua catalana, en ftmcró del lloc a provee t del mvell ex191t Estaran exempts
de la reahtzació de la preva de catalá elslles aspirants que hag1n acrednat
documentalment ternr el n1vell exig1t de ccntcrrrutat amb restablert a la base 2 4
de les presents bases I els que haqm parficipat 1 obtingut pleca en processos
anteriors de seíeccó de personal per acceár a aquest Consorcr, en els que hi
havra establerta una preva de cateta del mateec nivell o superior. tot ecreonat
degudament amb un certifica!
Per avaluar aquests conecements el tribunal ooorá comptar amb
l'assessorament d'una o mes persones expertes en maténa lmgu1st1ca que han
d'assessorar al tribunal en la valoració de la preva de coneixements de la
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llengua catalana La qualiñcacró d aquest exercrci sera d'APTEIA o NO
APTEIA Els asprrarrts que no supenn la prova de catalá no passaran a la fase
seguent
Llengua castellana Només pelslper les aspnants que no Imquln la nacionajtat
espanyola
consisteix en la reautzacró d'una prova de ccneixements de llengua castellana
que consistira en una redacctó d'un text de 200 paraules, com a mlmm, en el
termini mexrm de 20 rrunuts I a mantemr una conversa amb membres del
tribunal duran! el termiru mácm de 10 minuts.
Estaran exempts de la reahtzacló de la prava els/les aspirants que acreditin
documentalment estar en possessió del mvell exig1t de conformitat amb
l'establert a la base 2 5 de les presents bases.
La quahflcacró d'aquest exercici seré d'APTEIA o NO APTE/A

6.2 Valoració de mérits
Els ménts es valoraran d'acord amb el segúenl barem:
a) Cacecuat I experiénc,a demostrada de ractveat prcíessionat en el sector
publlc o en !'empresa privada que t1ngu1 retace amb les funcions del lloc de
treball que es convoca (fins a 5 punts): 1 punt per any treballa!. les fraccione
d'any es valoraran prooorcicnejment
b) Cursos d'especiautzació. cursets i sermnans. El tribunal els valorara en
funcró de la durada i de la relació amb el lloc de treball convoca! (fins a 2
punts).
Es valoren els cursos d'especialrtzacró i peñeccionament, jomades. cursets I
seminans de tcrmecró. que tinguin retacó directa amb el ücc de treball a
preven. en tuoce de la seva homologació o nivell académic I de la relace amb
les funcrons preces del lloc de treball que es convoca. o amb habilitats que
aquests llocs requereixen.
Elslles aspnants han d'aportar documentació que acreom ers següents extrems
nombre d'hores, assísténca 1, en el seu cas aprofitament
De deu a vmt hores

.

De vmt-r-una a cmcuanta hores

0.08 punts

......... 0.16 punts
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De cinquanta-una a cent hores

0.28 punts

De cent-una hores a dues-centes cinquanta hores

0.44 punts

De dues-centes cnqueote-uns hores a cinc-centes hores

0.64 punts

De cmc-cents una hcres o més

0,88 punts

Només es computen els cursos que t1ngu1n una durada m,rnma de deu hores I
una antiquitat inferior a 10 anys. lleva! deis postgraus i mestratges

Els cursos impartrts per centres no cñctels. seran valorats díscreccnelment pel
tribunal, sen se excedir del 50% de la quahficació que es dom als oücíats
c) Altres ménts especlfics. Es podran valorar elaboració d'estudrs , treballs,
htulació superior a l'ex1g1da. cursos de prevenció de rrscos laborals. 1 altres
d'mterés per al lloc de treball a seleccionar no valorats a la lletra b} (fins a 1
punt)
6.3 Entrevista personal
Cons,steix en la reentzacc d'una entrevista per valorar les cornoeténces i les
habrhtats de taspnant en retace amb el lloc de treball i es podrá estendre a la
comprovació deis ménts al legats La vacracc sera de O a 2 punts. L'aspirant
que no es presenti sera exclós del procés select,u
7. Relació de persones aprovades
Finalitzat el procés de selecció, el Tnbunal reahtzará l'avaluació deis asptrants
establmt la crassincecc dañnmva que s'obtindfa de la suma de les puntuacions
obtmquces en el corqunt de les fases del procés de seleccró
El tribunal elevara la relació de les persones que hag,n supera! la seleccró per
ordre de puntuacró. ordenats de ma¡or a menor puntuacró. a la Presidencia del
ccnsorcr
En el euoósn que alguns aspirants resultin amb la mate,xa puntuacó. els
empats els resaldrá el tribunal Es podrá fer una prava. exercrcr o entrevista
complementána
Els cndaments per la ccntractacrc temporal es !aran per rigorós ordre de
puntuacró 1 oosroó en la retacó (de majar a menor) Els /les asprrants
seleccionatsldes que rebutgin l'ofenment de nomenament o connectecc
perdran el número d ordre que ocupava en la borsa. passant a l'últ,m lloc de la
meteea excepte que concorn alguna de les següents cecumstances
degudament acreditades
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• part baixa per matermtat o eeuacoos smuars
• malaltra greu que jmpedeee l'assísténcra al treball
La comumcecó es fara, al telefon que ens haqm facthtat, flns a un rnáxm de
tres vegades en drterents moments del dra No obstan! aixó, en casos
excepcionals o'urqencia motivada, podré fer-se una única per intentar la
comumcació.
8. Presentació de documents
Les persones aspnants que siguin cndades per cobrir temporalment un lloc de
treball d"acomodador/a hauran de presentar al Consorci els documents
acredrtatius deis recursts que s'exiqeixen a les presents bases I que es detallen
a ccntnuecró. els quals hauran de presentar mitjan9<1nt original o copia
compulsada.
a) Document Nacional d'ldentitat (DNI) En el cas de nacronals membres
d'altres estats de la Unió Europea o d aquells Estats en qué sigui
d'aphcactó la mure cucurecc de treballadorsles. lotocópia compulsada
del document que acrediti la eeve nactcnalitat.
b) Tttol acaoérrac
c) Declaracio jurada o promesa de no haver esta! mhabihtat/da per a
rexerccr de les luncions púbhques, m haver estat separat/da. rmtjancant
expedient tírsciphnan. del serve¡ de qualsevol adrmrustració pública
referida
a
la
normativa
reguladora
de
régim
d) Declaractó
d'lncompatibrhtats.
Les persones que no presente la documentactó, excepte en els casos de terca
ma¡or, que seran degudament comprovats I ccnsicerats per l'órgan competen!,
no podran ser oontractades i s"anul-laran lotes les seves actuactcns. sense
per¡udicr de la responsabihtat en qué hag1n pogut mcórrer per falsedat a la seva
sol licitud.
9. Vigéncia de la borsa de treball
La v1géncia d"aquesta borsa seré per 2 anys a comptar des de la data de
oubhcació al taulell c'anuncrs del Teatre de la resolucró que aprovi la relació
definitiva d'aprovats
10.-lncidéncies
El tribunal queda facultat per resoldre els dubtes que es presentm I per prendre
eis acords que siguin necessaris per garantir el desenvolupament I
runcronament correcte del procés seecnu en tot alió que no estigui previst en
aquestes bases
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11. Régim d'impugnacjons
La ccnvccetona I les bases podran ser ,mpugnades per les persones
mteressades, potestanvarnent. mnjaocant recurs de repostcló davant la
presrdéncia o persona en qui delegui en el terrmm d'un mes. o directament,
mmarcant recurs contenciós admm1strat1u davant deis JUIJats contenciosos
admmisfratnrs de Tarragona, en el terrruru de dos mesos. ambdós termmis
comptats a partir de rendemá de la seva pubhcacró o notiflcació, sense
pequdicr que els mteressats pugum mterposar qualsevol altre recurs que
eeurmo proceden!
Reus, 5 d'abn1 de 2018

