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BASES DE LA CONVOCATÒRIA PER A LA SELECCIÓ PER CONCURS DE 
MÈRITS, AMB PROVA SELECTIVA I ENTREVISTA, D’UN/A PROFESSOR/A DE 
CFGM I CFGS DE LA FAMÍLIA DE COMUNICACIÓ GRÀFICA I AUDIOVISUAL 
DE L’ESCOLA MUNICIPAL D’ART ARSENAL, AMB SEU A VILAFRANCA DEL 
PENEDÈS. 
Ref. A_20170707 
 
ENS QUE CONVOCA EL LLOC DE TREBALL: Entitat Pública Empresarial Local 
“Institut Municipal de Formació”, de Vilafranca del Penedès, organisme públic 
subjecte al dret privat dependent de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès. 
 
LLOC A COBRIR: Professor/a de l’Escola Municipal d’Art Arsenal, amb seu a 
Vilafranca del Penedès. 
 
DOTACIÓ: 1 lloc de treball. 
 
DURADA: Fins el dia 31 de juliol de 2019, data de finalització de l’excedència d’una 
professora titular, amb facultat de desistiment empresarial amb indemnització legal. 
 
TIPUS: Contracte temporal, amb incorporació immediata a la finalització del procés 
selectiu. 
 
HORARI: 30,5 h/set. Horari partit i flexible. 
 
RETRIBUCIÓ: Sou brut anual de 25.266,24€, abonats en 12 pagues. 
 
SISTEMA DE SELECCIÓ: Concurs de mèrits (fins a 40 punts, dels  quals fins a 24 
punts per l’experiència professional amb 3 punts per a cada any d’experiència o 
fracció superior als 6 mesos, i fins a 16 punts per les titulacions i coneixements 
vinculats), prova selectiva de programació d’una unitat o mòdul formatiu (fins a 20 
punts) i entrevista personal (fins a 40 punts). 
 
FUNCIONS DEL LLOC DE TREBALL: 
Donar classes dels mòduls: 
Mitjans informàtics, Edició web, Multimèdia, Autoedició, Producció i impressió i obra 
final dels cicles formatius de grau mitjà d'Assistència al producte gràfic imprès i 
interactiu. 
Mitjans informàtics, Projectes, Llenguatge i tecnologia audiovisual, Tècniques 3d, 
Producció gràfica industrial i Projecte integrat dels cicles formatius de grau superior 
de Gràfica audiovisual i impresa.  
Altres tasques vinculades a la formació com poden ser tutories, coordinacions, ... 
Domini dels mitjans informàtics necessaris tant per la pròpia funció docent com per 
les especialitats a impartir.   
 
REQUISITS DE LES PERSONES ASPIRANTS: 
Tenir legalment la nacionalitat espanyola o ser ciutadà o ciutadana de la Unió 
Europea o persona inclosa en l’àmbit d’aplicació dels tractats internacionals celebrats 
per la UE i ratificats per Espanya en els que sigui d’aplicació la lliure circulació de 
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treballadors, o ciutadà estranger no comunitari o assimilable, en els termes previstos 
a l’article 57 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. 
Cal aportar còpia de DNI, passaport, document identificatiu i autorització de 
residència, si s’escau. 
 
Tenir com a mínim setze anys i no superar l’edat de jubilació legalment establerta. 
 
Tenir coneixements de la llengua catalana, amb certificat de nivell de suficiència 
(C1) o equivalent. S’exigeix justificació documental i, si no és possible, s’indicarà, i 
s’admetrà que els aspirants se sotmetin a una prova eliminatòria de nivell de català 
que dirigiran els serveis adscrits a l’Ajuntament de Vilafranca, i que emetrà la 
qualificació d’apte o no apte. 
 
No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap 
administració pública, ni trobar-se inhabilitat per a l’exercici de funcions públiques. 
Aquest punt s’ha de fer constar amb una declaració sota promesa o jurada signada 
per la persona interessada. 
 
D’acord amb la Llei 26/2015 de Protecció a la Infància i l’Adolescència, aportar 
certificació negativa de no haver estat condemnat per sentència ferma per un delicte 
contra la llibertat i indemnitat sexual. 
 
Tenir alguna una de les formacions següents (fins a 6 punts): 
Llicenciatura en Belles Arts, especialitat Disseny o equivalent. 
Títol de Grau en Disseny o equivalent. 
Llicenciatura o Graduació, més alguna titulació vinculada a la comunicació gràfica i 
audiovisual. 
 
Formació i domini del programari específic (fins a 5 punts): Adobe (Photoshop, 
Illustrator, Indesign, Premier, After Effects, Audition) i programes de 3D. 
 
Experiència docent acreditada a Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior d’Arts 
Plàstiques i Disseny. 
 
També es valorarà, tot i no ser imprescindible: 
Tenir formació i coneixements de la llengua anglesa (fins a 2 punts) que habilitin a 
impartir la formació de les matèries dels cicles formatius en aquest idioma. 
 
Experiència i formació en coneixements vinculats al disseny gràfic i als mitjans 
audiovisuals (fins a 3 punts), com ara: 
Utilització de software tipus xcode / flash builder. 
Llenguatges html i css, gestors de continguts. 
Coneixements d'usabilitat i disseny responsiu. 
Coneixements de motion graphics i publicació digital. 
 
Experiència docent acreditada d’altres especialitats. 
 
Tenir reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent. 
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PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: 
Les sol·licituds per participar en la convocatòria es poden presentar al Registre 
General de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, C/ de la Cort, 14, en horari 
oficial de registre, dins del termini improrrogable de vint dies naturals a comptar des 
de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, o bé mitjançant alguna de les altres formes previstes per l’article 38.4 de 
la Llei 39/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions 
Públiques i del Procediment Administratiu Comú. 
 
S’adreçarà una sol·licitud amb un currículum documentat (els mèrits i els requisits 
exigits s’han d’acreditar documentalment) adreçada a la presidència de l’ens (EPEL) 
Institut Municipal de Formació. També es pot presentar per correu, sempre que la 
documentació tingui entrada abans de la finalització del termini establert. 
 
En la sol·licitud els aspirants han d’indicar una adreça de correu electrònic a l’efecte 
de rebre avisos i notificacions relatius al procés selectiu. Les trameses de correus a 
l’adreça indicada es considera mitjà idoni de comunicació. 
La documentació acreditativa dels mèrits i requisits al·legats al currículum vitae 
s’haurà de lliurar juntament amb la sol·licitud. 
 
No podran ser objecte de valoració ni tinguts en compte, segons el cas, els mèrits i 
requisits al·legats que no es posseeixin a la finalització del termini de sol·licituds ni 
aquells que no siguin acreditats mitjançant la corresponent documentació de forma 
adequada i clara. No s’admetrà cap documentació referida a mèrits un cop finalitzat 
el termini de presentació de sol·licituds. 
 
ÒRGAN DE SELECCIÓ: 
La valoració dels mèrits, la prova selectiva i l’entrevista la realitzaran la Direcció de 
l’Escola Municipal d’Art Arsenal, la Gerència administració general de l’Institut 
Municipal de Formació i els Recursos Humans de l’Ajuntament de Vilafranca del 
Penedès. 
 
Aquestes Bases han estat aprovades pel Consell d’Administració de l’EPEL Institut 
Municipal de Formació a Vilafranca del Penedès, amb data de 13 de juliol de 2017. 
 
 
Vilafranca del Penedès,  
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