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BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES PER A LA PROVISIÓ DEL LLOC DE TREBALL DE 
DIRECTOR/A DE RÀDIO DE CAMBRILS 
 
PRIMERA.- OBJECTE 
 
És la provisió del lloc de treball de Director/a del servei de ràdio municipal (Ajuntament de Cambrils), 
mitjançant contracte laboral especial d’alta direcció regulat en el RD 1382/1985 d’1 d’agost i segons 
l’establert a la base 6.3. del Reglament d’Organització i Funcionament del Servei Públic de Radio 
Cambrils, publicat al BOPT 138 de 17/7/2018 
 
El candidat serà designat i en el seu cas cessat pel Ple Municipal  d’acord amb l’establert al Reglament 
d’Organització i Funcionament del servei públic de Ràdio Cambrils, aprovat pel Ple de 25/5/2018 i 
publicat al BOPT 138 de 17/7/2018 
 
Conforme a l’art. 222 del R.O.A.S., aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, la selecció s’efectua 
respectant els principis d’igualtat, publicitat, capacitat i mèrit. 
 
 
Les bases, els models normalitzats, així com informació referent als processos i situació dels aspirants, 
es podran consultar i obtenir en l’adreça electrònica de l’Ajuntament de Cambrils, www.cambrils.cat , 
Recursos humans (Departament de Persones), ofertes de places. 
 
 
SEGONA.- JORNADA 
 
Jornada :   40 h setmanals distribuïdes segons necessitats de servei  

                                 
 
TERCERA.- CONTINGUT FUNCIONAL 
 
El Reglament d’organització i funcionament del servei públic de Ràdio Cambrils, publicat en el BOPT 
138 de 17/7/2018, en l’article 6 estableix el nomenament i funcions del Director/a del servei de ràdio 
municipal 
 
En concret a l’art. 6 s’estableix: 
 

 El director/a encapçala la organització executiva i desenvolupa les seves funcions amb 
respecte a les decisions adoptades pel Ple o l’Alcalde/ssa. En particular correspon al director/a 
executar el Contracte-programa una vegada aprovat pel Ple municipal i adoptar les mesures 
necessàries per al seu íntegre compliment.  

 
 Com a màxim responsable de la gestió del servei assumeix el disseny i la definició dels 

elements i dels criteris editorials bàsics a partir dels quals s’ha de dur a terme la prestació del 
servei públic que garanteixi l’autonomia del la gestió directa i quotidiana de la prestació del 
servei públic de ràdio.  

 

 Les seves funcions són les següents:   

a. Elaborar la proposta de  contracte programa pel seu sotmetiment a l’aprovació del Ple 
municipal.   

http://www.cambrils.cat/
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b. Executar el contracte programa un cop hagi esta aprovat pel Ple i exercir les altres funcions 
executives i operatives que es derivin del acords adoptats pel Ple i l’Alcalde/ssa en l’àmbit de 
les seves respectives competències.  

c. Proposar les directrius pertinents per tal que la programació compleixi les missions de servei 
públic definides en aquest.  

d. Elaborar la programació de cada temporada d’acord amb les directrius bàsiques d’actuació 
previstes i elevar-la al  Consell assessor per donar-ne compte.  

e. Elaborar la memòria anual del servei i donar-ne compte al Ple.  

f. Elaborar la proposta de pressupost anual.  

g. Preparar i tramitar  els assumptes a sotmetre a l’aprovació del Ple, al coneixement del  Consell 
assessor o de qualsevol altre òrgan municipal que inclou l’ elaboració i redacció d’informes, 
propostes i acords així com el seguiment dels tràmits per l’execució dels mateixes.  

h. Informar les despeses i els pagaments corresponents al servei de ràdio.  

i. Redactar les prescripcions tècniques que siguin necessari per les contractacions que per la 
prestació del servei siguin necessàries.  

j. Dictar instruccions relatives al funcionament i organització interna del servei.  

k. Dirigir el personal directament adscrit al servei, sense perjudici de la potestat que en la 
matèria correspongui a l’òrgan municipal competent d’acord amb les disposicions legals 
vigents en la matèria.  

l. L’actualització permanent de l’inventari de béns assignats específicament al servei.  

m. Tenir cura de les dependències, equipaments i béns de propietat municipal específicament 
adscrits al servei.  

n. Realitzar les gestions necessàries per obtenir la concessió, modificació o renovació de les 
llicències administratives necessàries per al funcionament del servei.  

o. Gestionar i coordinar la programació de la ràdio  

p. Realitzar tasques pròpies de periodista com la conducció de programes, les entrevistes o la 
redacció i locució d’informacions quan sigui necessari.  

   
 
QUARTA.- REQUISITS DELS ASPIRANTS, PRESENTACIÓ DE PROJECTE/MEMÒRIA I VALORACIO 
MÈRITS 
 

A) REQUISITS DELS ASPIRANTS  
 

- Tenir nacionalitat espanyola, d’acord amb la legislació vigent. Les persones que tinguin 
ciutadania dels estats membres de la Unió Europea poden accedir d’acord amb els requisits 
determinats per la normativa específica. En idèntiques condicions poden accedir les persones 
que tenen la ciutadania dels estats els quals, en virtut de Tractats Internacionals subscrits per 
la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de 
treballadors/res, en els termes en què aquesta es troba definida al Tractat constitutiu de la 
CEE. Així mateix, complir les condicions de capacitats per a contractar establertes en l’art. 7è 
de l’Estatut dels Treballadors TRDLEG 2/2015, de 23 d’octubre. 
 

- No haver estat inhabilitat/da per condemna a les penes d’inhabilitació absoluta, inhabilitació 
especial per lloc de treball o càrrec públic, ni inhabilitació especial per a professió, ofici, 
industria o comerç. 
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- Titulació acadèmica: Títol superior universitari de l’àmbit de la comunicació  tal i com 
estableix l’art. 6.3 del Reglament d’organització i funcionament del servei públic de Ràdio 
Cambrils, publicat al BOPT núm. 138 de 17/7/2018, degudament homologat en aquest àmbit 
d’estudis universitaris  
 

- No patir cap malaltia ni limitació física o psíquica incompatible amb l’acompliment de les 
funcions a desenvolupar. 
 

- Coneixements de nivell de suficiència de català (certificat C). Quan no quedi acreditat 
documentalment els coneixements exigits de llengua catalana s’haurà de superar una prova 
específica en el moment del procediment que es determini. L’acreditació, les excepcions i 
altres aspectes referents als coneixement del català exigits,  com a requisit o com a mèrit, en 
els processos de selecció del personal de les Administracions públiques de Catalunya es 
regeixen per la normativa sectorial de la Generalitat de Catalunya. 
 

- Experiència  demostrable mínima de 3 anys  en mitjans de comunicació.  Serà necessari aportar 
vida laboral i contractes de treball o certificats que acreditin aquesta experiència en qualsevol 
àmbit de la comunicació 
 

B) PRESENTACIÓ D’UN PROJECTE/MEMÒRIA DEL MODEL DE RÀDIO A DESENVOLUPAR PEL 
CANDIDAT, AMB  ANNEX DE PROPOSTA DE PROGRAMACIÓ 

 
Consistent en la presentació d’un projecte/memòria escrit/a on s’exposarà la seva visió sobre 
la missió, els objectius i els aspectes organitzatius de la ràdio. La memòria haurà de definir la 
seva proposta sobre el model de provisió de continguts i d’accés als mateixos i el model per 
potenciar la interactivitat i participació de la ciutadania i les entitats 
 
Aixi mateix, es presentarà un annex amb una proposta de programació 
 
L’extensió màxima d’aquesta documentació serà de 25 pàgines i la mínima de 15 pàgines en 
una sola cara.  El tipus de lletra a utilitzar serà Arial tamany 11 
 
Es valorarà la claredat i l’ordre d’idees, la precisió i rigor en l’exposició, la capacitat de síntesi i 
la qualitat de l’expresió escrita 
 
Aquest projecte/memòria puntuarà de 0 a 10 punts  

 
C) MERITS :   Consistent en valoració de mèrits degudament  al·legats en el model normalitzat de 

sol·licitud i acreditats documentalment, d'acord amb el barem següent: 
 

1. Coneixements professionals a partir de 3 anys en gestió de mitjans de comunicació així com 
en coordinació d’equips de treball; redacció, imatge i so; publicitat; edició de programes de 
ràdio; tècniques d’expressió oral i escrita, acreditable mitjançant document fefaent com a 
certificat o similar a raó de 0,066 punts per mes complet (30 dies a jornada completa), fins un 
màxim de 2 punts  

 
2. Formació en xarxes socials, ràdio online, habilitats i altres que tinguin relació directa amb la 

plaça en qüestió, impartits en centres oficials o homologats fins a un màxim de 2 punt segons 
el següent bàrem: 
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 de 10 a 19 hores                  0,05 punts per curs. 
 de 20 a 40 hores     0,12 punts per curs. 
 de 41 a 80 hores     0,25 punts per curs. 
 de 81 a 250 hores     0,75 punts per curs. 
 Més de 250 hores     1 punt per curs. 

 
3.      Per disposar d’una altra titulació universitària a més de la mínima exigida en aquesta 

convocatòria que sigui rellevant per a la plaça a cobrir :  1 punt.  
 
 
 
 
 

4. Idiomes :   Màxim 1 punt 
 

a) Anglès :   Certificat B2 acreditable  en títol oficial   :   0,50 punts  
b) Altres idiomes :  Nivell mínim acreditat d’altres idiomes de la Unió Europea.  Per cada títol 
acreditable  en títol oficial  :    0,25 punts  

 
 
CINQUENA.- DRETS D’EXAMEN :   Es fixen per l’any 2018 en 34,83€ 
 
SISENA.- PRESENTACIÓ DE SOL.LICITUDS I PROCEDIMENT 
 

- Es presentaran en el registre general de l’Ajuntament de Cambrils, situat a l’OAC a l’edifici de 
la Casa Consistorial Pça. Ajuntament, 4 43850 CAMBRILS o telemàticament, en el termini de 
20 dies naturals a partir de la publicació de l’anunci de la convocatòria en el BOPT o DOGC. 
 

- Amb la sol·licitud s’adjuntarà el “currículum vitae” actualitzat i la documentació acreditativa 
de forma fefaent tant dels requisits com dels mèrits que s’al.leguin. 
 

- Aixi mateix, caldrà presentar el Projecte/Memòria del model de ràdio  
 
SETENA- AVALUACIÓ DE LES PERSONES ASPIRANTS 
 
1. El departament de Recursos Humans emetrà informe en relació al compliment dels requisits 

exigits als candidats 
 
2. Es constituirà  una comissió d’avaluació prèvia composat per  un mínim de 3 membres i en cas de 

ser superior sempre en número imparell.   Aquesta comissió farà un estudi previ dels 
projectes/memòries i annex de proposta de programació presentades pels candidats, i  establirà 
els criteris de puntuació degudament motivada de forma objectiva i raonada  així com l’avaluació 
dels mèrits presentats que presentarà als membres del Consell Consultiu Assessor i de Control de 
la Ràdio el qual haurà d’emetre l’ informe preceptiu sobre la idoneïtat dels candidats, el qual 
s’elevarà al Ple, tal i com estableix l’art. 7.4 del Reglament d’Organització i Funcionament del 
Servei Públic de Radio Cambrils, publicat al BOPT 138 de 17/7/2018.   

3. El  Ple nomenarà el candidat sempre i quan obtingui l’aprovació de 2/3 del nombre legal de 
membres (14 vots a favor), el qual podrà ser revocat del seu càrrec en qualsevol moment per 
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acord del Ple adoptat amb el quòrum de la majoria de 2/3 del número legal de membres de la 
corporació (14 vots  favor) 

  

El càrrec de director està sotmès al règim d’incompatibilitats aplicable als càrrecs directius de 
l’Ajuntament establert a la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei 
de les administracions públiques i en la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del 
personal al servei de la Generalitat de Catalunya. En particular el càrrec és  incompatible amb la 
condició de membre electe de l’ajuntament, amb l’exercici de qualsevol càrrec d’elecció o designació 
política i amb l’exercici de funcions de direcció o executives en partits polítics, organitzacions 
sindicals o empresarials en els últims 12 mesos.  
  

El director/a una vegada nomenat  no pot tenir interessos directes ni indirectes en empreses de 
publicitat, audiovisuals, de cinema, de vídeo, discogràfiques, de premsa, d’informàtica, de 
telecomunicacions o d’internet, ni en qualsevol tipus d’entitat o empresa relacionada amb el 
subministrament, prestació o dotació de material tècnic, serveis o programació a Ràdio Cambrils.  
 

D’acord amb l’article 6.4 del Reglament d’organització i funcionament del servei públic de Ràdio de 

Cambrils: 

 

En tant que directiu/va al servei de l’administració local adequarà estrictament la seva conducta al 

principis d’actuació i al codi de conducta exigible als mateixos d’acord amb l’establert al Capítol I del 

Títol V de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 

govern.  

 
VUITENA.- INCORPORACIÓ EFECTIVA AL LLOC DE TREBALL 
 
El candidat designat pel Ple com a Director/a del servei de ràdio municipal haurà d’incorporar-se 
efectivament al seu lloc de treball en el termini màxim de 30 dies naturals  des de que rebi la 
confirmació de l’acord per escrit. En el supòsit de no incorporar-se sense causa justificada apreciada 
per la Presidència, s’habilita la prelació de candidats en funció de la proposta emesa. 
 
DILIGÈNCIA.- S’ estén per a fer constar que aquestes bases han estat aprovades per la Junta de 
Govern Local de data 23/11/2018 les quals consten de 5 folis degudament segellats i rubricats per mi. 
 
[Firma01-01] 
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