
DECRET D’ALCALDIA NÚM.  22/2016

Assumpte: Fer pública la concurrència de sol.licituds per contractar un
locutor de ràdio

Atesa la necessitat de contractar personal, per atendre a les disponibilitats dels
serveis  municipals  per  ocupar  una  plaça  de  PERSONAL  LOCUTOR  DE
RÀDIO. 

Atès  que  per  a  la  selecció  de  personal  s’han  de  respectar  els  principis
d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat. 

Atès el que disposa l’article 55 del decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals.

En ús de les facultats  que em confereix l’article  291 del  DL 2/2003,  de 28
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya i l’article 94 del decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament del personal al servei de les entitats locals,

HE RESOLT:

PRIMER.- Fer pública la següent concurrència de sol·licituds:

Llocs de treball:    UN
Classe: PERSONAL  DE  L’AJUNTAMENT  DE  LES  BORGES

BLANQUES 
Categoria professional: Laboral. LOCUTOR DE RÀDIO. 

Tasques:                    
- Qualssevol tasques de locució-redacció que els siguin encomanades per la
direcció de l'emissora.
- Elaborar i  redactar notícies així com editar, realitzar i  presentar programes
informatius.
-  Produir,  elaborar  i  presentar  qualssevol  altres  programes  determinats  en
programacions  ordinàries  o  especials,  inclòs  els  tipus  magazine.
- Presentació d'espais radiofònics
-  Qualssevol  altres  tasques  pròpies  de  redacció,  elaboració,  presentació  i
locució d'activitats radiofòniques de l'emissora.
-Cobrir els actes que es facin a la comarca sempre que la direcció de l'emissora
ho estimi oportú. 

Contractació: Laboral temporal per a servei determinat
Dedicació: 3,75 HORES/ DIA 
Durada: 6 mesos 



Horari: de 16.15 a les 20.00 hores

Condicions dels aspirants: 
- Major d’edat
-  Estudis de Batxillerat, Formació Professional de Segon grau o  equivalent.

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:
Els interessats hauran de presentar les sol·licituds per a la concurrència en el
termini de 7 dies naturals des de l’endemà de la data d’aquesta resolució, que
finalitzarà el proper dia  29 de febrer de 2016, a les 14 hores.
Es  presentaran  a  les  oficines  de  l'Ajuntament  de  les  Borges  o  al  correu
electrònic:  info@radiolesborges.cat i  s’adjuntarà  a  la  sol·licitud   la
documentació següent:

- Fotocòpia del DNI
- Documentació  acreditativa  de  les  condicions  específiques  dels

llocs de treball
- Currículum vitae adjuntant els documents acreditatius.  

Finalitzat  el  termini  de presentació  de les sol·licituds es resoldrà la present
concurrència en un termini màxim de 5 dies hàbils.

SEGON.- La valoració del currículum presentat es farà de conformitat amb les
bases que s’adjunten com annex en aquest decret.

TERCER.- Nomenar com a membres del Tribunal qualificador:

President: Sara Miñarro Gómez, secretària de l’Ajuntament  

Vocals titulars: Cèlia Argilés i Andrés, interventora de l’Ajuntament    
   Jordi Mir Benet, coordinador de l’emissora.

Secretària del tribunal: Tere Garanto Solsona, administrativa

Assistiran amb veu i sense vot:
Sr. Josep Farré Galindo   
Sra. Núria Palau Minguella

QUART.- Publicar aquesta concurrència de sol·licitud en els taulers d’edictes
de l’Ajuntament, i comunicar-ho al delegat sindical de la corporació.

Les Borges Blanques, 22 de febrer de 2016

L’ALCALDE 

Enric Mir Pifarré

mailto:info@radiolesborges.cat


Annex: BASES PER LA SELECCIÓ D'UN TREBALLADOR PER LA RÀDIO 
LES BORGES
Aprovació de les bases per a la selecció d’un locutor de radio per a radio 
les borges mitjançant concurs, personal laboral temporal

La jornada laboral serà a temps parcial, 3 hores diàries i 75 minuts, a la tarda, i
per un període de 6 mesos. La selecció de la persona es farà sobre aquestes i
bases i una entrevista per part d'un tribunal.

Són funcions a realitzar les següents:
- Qualssevol tasques de locució-redacció que els siguin encomanades per la
direcció de l'emissora.
- Elaborar i  redactar notícies així com editar, realitzar i  presentar programes
informatius.
-  Produir,  elaborar  i  presentar  qualssevol  altres  programes  determinats  en
programacions  ordinàries  o  especials,  inclòs  els  tipus  magazine.
- Presentació d'espais radiofònics
-  Qualssevol  altres  tasques  pròpies  de  redacció,  elaboració,  presentació  i
locució d'activitats radiofòniques de l'emissora.
-Cobrir els actes que es facin a la comarca sempre que la direcció de l'emissora
ho estimi oportú. 

1. Per accedir al lloc de treball cal tenir com a mínim els estudis de Batxillerat,
Formació Professional de segon grau o equivalent.

2.- La selecció es farà per concurs segons el barem següent:
A.-  Valoració  del  currículum presentat:  fins un màxim de 5 punts seguint  el
criteris següents: 

Formació. 
1. Titulació que guardi relació directa amb les funcions del lloc a exercir de 
Nivell Superior (estudis universitaris Diplomatura o Llicenciatura): 2 punts.
2. Titulació que guardi relació directa amb les funcions del lloc a exercir de 
Nivell Mitjà (cicles formatius de grau superior): 1,50 punts.
3. Titulació que guardi relació directa amb les funcions del lloc a exercir de 
Nivell Bàsic (cicles formatius grau mitjà): 1 punt.
4.-Màster que guardi relació directa amb les funcions del lloc a exercir: 2 punts
5.- Nivell C2 de Català: 2 punts

Experiència  professional en  el  desenvolupament  de   funcions
substancialment coincidents o anàlogues a les del lloc a  proveir en

-en mitjans de comunicació, s’atorgaran 0,10 punts per mes treballat amb
un màxim d’ 2 punts



B.-  Entrevista  personal  amb  cadascun  dels  aspirants  que  versarà  sobre  el
currículum i tasques a desenvolupar.
S’entrevistaran els candidats que obtinguin major puntuació en la valoració del
currículum. 
Es realitzarà una prova de locució de ràdio i redacció.
S’estableix un màxim de 5 punts: entrevista i prova. 

Es  valorarà  l'experiència  professional  en  el  desenvolupament  de  funcions
substancialment coincidents o anàlogues a les del lloc a proveir en emissores
de ràdio o altres mitjans de comunicació.
Versarà   sobre  els  objectius  o  preferències  personals  a  la  feina  i  sobre  el
coneixement de l'entorn de les Borges i la comarca i actualitat general.
Es valorarà la capacitat de treballar en equip i implicar-se i complir les tasques
encomanades per  la  direcció  de l'emissora,  a  més de formar part  d'entitats
associatives i/o culturals de la comarca.
Es  valorarà  l'experiència  en  la  gestió  i  dinamització  de  xarxes  socials  de
continguts web.

Per realitzar l’entrevista amb cadascun dels aspirants se’ls citarà oportunament.
S’avisarà telefònicament i via email per assistir a l’entrevista.

Aquestes bases han estat aprovades per Decret d’Alcaldia de data 22 de febrer
de 2016. 
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