
 

PROPOOSTA D’ACORD A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Assumpte:  Aprovació  de  les  bases  que han  de  regir  la  creació  d’una  borsa 
d’aspirants per a la realització del curs teòric del carnet de conduir.

Identificació de l’expedient

Expedient núm.: 21/2017
Àrea Gestora: Formació
Interessats: Diversos
Procediment: Borsa d’aspirants
Data d’inici: 3 de gener de 2017

Antecedents de fet

Atès que l’Escola d’Adults Municipal té, entre els seus objectius prioritaris, el d’atendre 
els  interessos  de  la  població  adulta  del  nostre  municipi,  especialment  els  dels 
col·lectius més desfavorits (tant a nivell econòmic com cultural), oferint una formació 
que permeti la  promoció i la millora professional dels nostres ciutadans.

Es proposa  la  realització  d’un  curs  teòric  de carnet  de conduir  per  tal  de  facilitar 
l’obtenció de la part teòrica del permís de conduir a aquelles persones que requereixen 
un  major  suport  formatiu,  de  tal  manera  que  les  especificitats  lingüístiques  del 
contingut de la teòrica no siguin un impediment més.

Atès l’interès per part  de l’Ajuntament de Constantí en promoure i fomentar l’accés 
d’aquestes persones, que no ho poden mitjançant les vies oficials, a obtenir el permís 
de conduir.

Vist  que una de les finalitats de l’Escola  d’Adults és la  de promoure i  fomentar la 
participació abans esmentada.

Atesa la conveniència d’aprovar unes bases que regulin unes ajudes per accedir al 
curs per superar la prova teòrica del permís de conduir.

Fonaments de dret

Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.

Decret  legislatiu  2/2003,  de  28  d’abril,  pel  qual  s’aprova  el  text  refós  de  la  Llei 
municipal i de règim local de Catalunya.

Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya.

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques.

 



 

Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic 

Reial  decret  2568/1986,  de  28  de  novembre,  pel  qual  s’aprova  el  Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.

Vist tot això anterior, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent

ACORD,

Primer.- Aprovar les Bases que han de regir la creació d’una Borsa d’aspirants per a 
la  realització  del  curs  teòric  del  carnet  de  conduir,  que  organitza  l’Ajuntament  de 
Constantí a l’Escola d’Adults Municipal, que es reprodueixen tot seguit:

“BASES  PER  A  LA  CREACIÓ  D’UNA  BORSA  D’ASPIRANTS  PER  A  LA  
REALITZACIÓ DEL CURS TEÒRIC DEL CARNET DE CONDUIR QUE ORGANITZA  
L’AJUNTAMENT DE CONSTANTÍ A L’ESCOLA D’ADULTS MUNICIPAL.  

1. OBJECTE

La formació de una borsa d’aspirants per a la realització del curs teòric del carnet de  
conduir que organitzarà l’Ajuntament de Constantí.

2. REQUISITS DELS ASPIRANTS

Per poder formar part d’aquesta bossa els aspirants hauran complir tots i cadascun  
dels  requisits  següents,  tots  ells  referits  a  la  data  en  què  finalitzi  el  període  de  
presentació de sol·licituds:

a) Haver complert els 18 anys.

b) No Posseir el títol de Graduat en Educació Secundaria o superior en la data de  
finalització del termini de presentació de sol·licituds per a prendre part en el  
procés selectiu.

c) No patir cap malaltia ni disminució que impedeixi la realització d’aquest curs. 

d) Residència de l’aspirant en el municipi de manera continuada i ininterrompuda  
per un període mínim de 3 anys complerts.

e) Haver  superat  amb  la  qualificació  d’apte  la  prova  de  coneixements  i  
comprensió de les dues llengües oficials a Catalunya, català i castellà que es  
realitzarà a l’escola d’adults. 

3. PROCEDIMENT D’ACCÉS A LA BORSA D’ASPIRANTS PER LA REALITZACIÓ  
DEL CURS TEÒRIC DE L’AJUNTAMENT 

Un cop publicada la llista d’aptes de la prova de prova de coneixements i comprensió  
de les  dues llengües oficials  a  Catalunya,  català  i  castellà  al  Taulell  d’anuncis  de  
l’ajuntament,  els  aspirants  que  desitgin  prendre  part  en  aquesta  borsa  hauran  de  

 



 

presentar les sol·licituds, segons model normalitzat, a les oficines de l’OAC.

El termini per presentar sol·licituds serà de 6 dies hàbils comptats del següent a la  
publicació d’aquestes bases.

L’Ajuntament baremarà i ordenarà les sol·licituds de les persones que compleixin els  
requisits establerts en el punt anterior, d’acord amb els següents criteris al·legats per  
les persones aspirants i que aquests hauran d’acreditar (mitjançant original o còpia  
compulsada) en el termini de presentació de llurs sol·licituds de participació, amb la  
documentació següent: 

1. En relació a l’edat: 
Fotocopia del DNI

2. En relació a la situació d’aturats: 
Certificat negatiu d’alta de la SS, Cert. De vida laboral, 
Cert. Demanada de la OT o Cert. vida laboral 

3. En relació a la situació familiar:
Fotocopia del llibre de família 
Fotocopia carnet família nombrosa 
Fotocopia carnet de família monoparental

4. En relació a l’empadronament: 
Certificat històric d’empadronament 

5. En relació a altres situacions que puntuaran: 
Altres Certificats: de minusvàlid, mèdics, informes socials... 

4. CRITERIS DE BAREMACIÓ DE LES SOL·LICITUDS DE PARTICIPACIÓ

1. En relació a l’edat: 
- Majors de 45 anys: 5 punts 
- Entre 30 i 45 : 3 punts
- De 18 a 30: 1 punt

2. En relació a la situació d’aturats: 
- Llarga durada més de 4 anys: 5 punts  
- Menys de 4 anys : 3 punts 
- Joves que no hagin accedit mai al mercat de treball: 1 punt

3. En relació a la situació familiar:
- Família nombrosa: 3 punts
- Amb menys de 3 fills: 1 punt 
- Família monoparental: 5 punts

4. En relació a l’empadronament: 
- Més de 10 anys: 5 punts 
- Més 5 anys :3 punts 

 



 

- De 3 a 5 anys: 3 punts

5. En relació a altres situacions que puntuaran: 
Altres certificats: de minusvàlid, mèdics, informes socials... : 3 punts

Puntuació total possible: màxima de 25 punts

5. ESMENA DE LA SOL·LICITUD

Si en la presentació de la sol·licitud s’observa alguna deficiència, incoherència o hi  
manca algun dels documents necessaris per la valoració del aspirant, l’Ajuntament ho  
notificarà  directament  a  l’interessat/da  per  tal  que  en  el  termini  de  2  dies  pugui  
esmenar-la.  Si  en  aquest  termini  no  es  produeix  l’esmena  i/o  no  s’aporta  la  
documentació sol·licitada, s’entendrà que es desisteix de la petició i s’arxivarà sense  
més tràmits.

6. ADMISSIÓ D’ASPIRANTS.

Un  cop  finalitzat  el  termini  de  presentació  de  sol·licituds,  l’Alcalde  ha  de  dictar  
resolució provisional aprovatòria de la relació provisional d’aspirants admesos amb les  
puntuacions obtingudes i exclosos, amb indicació de les causes.

Aquesta resolució es farà pública a la seu electrònica de l’Ajuntament de Constantí i al  
tauler d’edictes i anuncis oficials de la corporació, concedint un termini de 2 dies hàbils  
per a esmenes i possibles reclamacions.

Aquesta publicació substitueix la notificació individual als interessats, d’acord amb l’art.  
40  de  la  Llei  39/2015,  d’1  d’octubre,  del  procediment  administratiu  comú  de  les  
administracions públiques.

Les  eventuals  reclamacions  per  exclusió  seran  resoltes  en  els  2  dies  naturals  
següents a la finalització del termini d’exposició.

Un  cop  passat  el  termini  d’exposició  pública  es  realitzarà  la  llista  definitiva  dels  
aspirants admesos amb les qualificacions definitives. 

6. RELACIÓ D’ASPIRANTS SELECCIONATS.

La qualificació final del procés selectiu dels aspirants vindrà determinada per la suma 
de les puntuacions obtingudes seguint els criteris de baremació, abans esmentats .

Establerta  la  puntuació  final,  es  farà  públic  el  llistat  i  els  25  aspirants  amb  més  
puntuació quedaran seleccionats, per rigorós ordre de puntuació obtingut, i  la resta  
quedaran a l’espera de poder cobrir alguna baixa.

Els 25 aspirants amb més puntuació hauran de procedir a realitzar el pagament dels  
120€ , que cobriran el cost de les taxes de trànsit i el material del curs. 

Els/les aspirants seleccionats/des que no facin el pagament en un termini de 10 dies  
quedaran automàticament exclosos de la borsa d’aspirants, decaient de tots els seus  

 



 

drets derivats de la superació del procés de selecció i, automàticament es cridarà a  
la/les persones que hagin quedat a l’espera, seguint igualment de manera rigorosa  
l’ordre de puntuació. 

7. DOCUMENTACIÓ A APORTAR

Instància general declaració responsable compliment requisits participació (annex 1) i  
documentació acreditativa per a l’obtenció de punts de baremació (annex 2 ).”

Segon.- Establir  que el termini de presentació de sol·licituds serà de 6 dies hàbils, 
comptats des del següent al de la publicació d’aquestes bases.

Tercer.- Publicar el contingut d’aquest acord al Tauler d’anuncis de la Corporació i a la 
seu electrònica de l’Ajuntament de Constantí.

Quart.- Donar trasllat  del contingut d’aquest acord a la regidora de Formació i a la 
responsable de l’Escola d’Adults de l’Ajuntament de Constantí.

les Bases que han de regir la creació d’una Borsa d’aspirants per a la realització del  
curs teòric del carnet de conduir, que organitza l’Ajuntament de Constantí a l’Escola 
d’Adults Municipal.

Constantí, a la data de la signatura

Óscar Sánchez Ibarra
Alcalde de Constantí
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