
 

 

 

 

 

 

 

Regidoria de Recursos Humans, Economia, Hisenda i Seguretat 

Servei de Recursos Humans 

 

 

 

ANUNCI 
 
La Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 19 de maig de 2020 va aprovar l’oferta 
de treball següent:  

 
OFERTA DE TREBALL 

 
Per proveir un lloc de treball de Tècnic/a de grau mitjà d’igualtat, Equitat i LGTBI, per dur a 
terme les accions del programa “Incorporar personal tècnic en matèria d’igualtat, d’atenció 
social integral a les dones i a les persones de l’àmbit LGTBI” en el marc del Pla Local 
d’Ocupació 2020, finançat totalment per l’ajut atorgat pel “Programa complementari de millora 
de l’ocupabilitat 2019-2020, del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019 en la Línia de suport 
a la millora de l’ocupabilitat (línia 1).  
 

Funcions generals del lloc de treball: 
 

- Àmbit LGTBI:  
 

o Desenvolupar una atenció social integral a les persones de l’àmbit LGTBI, 
oferint informació sobre els drets de la ciutadania en relació a la diversitat 
sexual i de gènere, d’acord a la legislació vigent.  

o Efectuar tasques de suport i orientació en l’àmbit social, jurídic i psicològic 
adreçat a les persones que pateixin, hagin patit o estiguin en risc de patir 
discriminació o violència per orientació sexual, identitat de gènere o expressió 
de gènere. 

o Dissenyar i realitzar activitats de sensibilització i informació per a persones i 
entitats, per tal de mostrar la diversitat d’orientació sexual i d’identitat de gènere 
i prevenir LGTBIfòbia. 
 

- Àmbit Igualtat: 
 
o Assessorar i donar suport tècnic en matèria d’igualtat de gènere, tant a nivell 

intern com a nivell extern, dins de l'àmbit d'actuació pròpia.  
o Atendre i orientar sobre els serveis i recursos de la Corporació en matèria 

d’igualtat de gènere.  
o Elaborar eines metodològiques d'intervenció en els àmbits d’igualtat. 
o A nivell ciutadania: Vetllar per al desenvolupament i implementació del pla local 

de polítiques d’igualtat. Organitzar i planificar activitats de sensibilització, 
formació i difusió  adreçades al desenvolupament de les polítiques d’igualtat al 
municipi.  

o A nivell de la pròpia organització: Desenvolupar el pla d’igualtat intern existent i 
aplicar mesures amb perspectiva de gènere.  Incorporar la perspectiva de 
gènere i promocionar la transversalitat dins la pròpia organització Fomentar la 
sensibilització en matèria de gènere dins l’entitat i impulsar una cultura 
d’igualtat. Fomentar l’ús del llenguatge no sexista. En global: Treballar en 
coordinació i en equip dins els àmbits d'intervenció dels serveis d'atenció social 



 

 

primària i els equips especialitzats d’altres serveis: de la salut, l’educació, la 
seguretat ciutadana, etc.  
 

- I  en general totes aquelles funcions de caràcter general que li siguin atribuïdes en 
l'àmbit del desenvolupament del lloc i de la natura de la unitat organitzativa 
d'adscripció. 
 
Condicions del lloc: 
 
- Contracte de treball d’Obra o Servei determinat com Tècnic/a de grau Mitjà del Pla 

Convivència A2-20,  a partir de juny i fins 31 de desembre de 2020. 
- Jornada laboral de 35 hores setmanals a distribuir segons necessitats del servei.  
- Sou brut mensual aproximat de 2.219,04€, segons Conveni Col·lectiu Vigent. 
- S’estableix per la persona contractada un període de prova de 4 mesos. 

 

 

Requisits de l’aspirant: 
 
1) Generals:  
 
Les persones beneficiaries del Pla d’Ocupació Local 2020 seran les següents: 
 

- Persones desocupades, inscrites al Servei d’Ocupació de Catalunya com a demandants 
d’ocupació, podent estar-ho també a un Servei Local d’Ocupació, que no cotitzin a cap dels 
règims de la seguretat social previstos al TRLGSS, a excepció de les persones que reben una 
prestació o un subsidi d’atur i que estan donats d’alta als efectes únics de la percepció 
d’aquestes prestacions, preferentment aquelles que es troben en col·lectius en situació de risc 
d’exclusió social. 
 
L’acreditació de la inscripció al Servei d’Ocupació de Catalunya com a demandants 
d’ocupació s’ha de justificar un cop publicats els resultats del procés selecció. 
 
2) Específics: 
 

a) Estar en possessió d’un grau universitari de l’àmbit social o equivalent. 
 
b) Formació complementària en temes de gènere i diversitat sexual, com a mínim de 

150 hores. 
 
c) Llengua catalana: els aspirants hauran d’acreditar el coneixement corresponent al nivell 

de suficiència de català (nivell C1), amb independència de la seva nacionalitat. En cas 
de no acreditar-lo hauran de realitzar la prova corresponent. 

 
d) Llengua castellana: els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran 

d’acreditar els coneixements de llengua castellana de nivell superior, mitjançant els 
certificats següents:  

 

 Certificat conforme s’ha cursat la primària, secundària o batxillerat a l’Estat 
espanyol. 



 

 

 Diploma de nivell superior d’espanyol que estableix el RD 1137/2002, de 31 
d’octubre, o certificació acadèmica que acrediti haver superat totes les proves 
adreçades a la seva obtenció. 

 Certificat d’aptitud d’espanyol per a estrangers expedit per les escoles oficials 
d’idiomes. 

 
En cas de no acreditar-lo hauran de realitzar la prova corresponent. 

 
e) Justificant pagament dels drets d’examen, 26,90€. Gaudiran d’exempció de pagament 

les persones que acreditin una discapacitat igual o superior al 33%. Gaudiran d’una 
bonificació d’un 50% les persones que acreditin la condició d’aturats degudament 
inscrits al Servei d’Ocupació, en el moment de presentar la sol·licitud. 

 
f) Totes les condicions que s’estableixen en les bases generals aprovades per la Junta 

de Govern Local de 19 de febrer de 2008, i publicades al web municipal: 
http://www.vilanova.cat 

 
 

Composició del Tribunal qualificador: 
 
Estarà format per les persones següents: 
  
President/a: 
- Tècnic/a de Recursos Humans (titular i suplent). 
Vocals:  
- 2 Tècnics/ques municipal (titular i suplent) 

 
Secretari: Recaurà en un dels membres del tribunal qualificador, que es podrà servir del 
personal administratiu que correspongui. 
  
 El tribunal podrà requerir assessorament d’especialistes a totes o algunes de les 
proves, que  actuaran amb veu però sense vot. 
 

Proves de selecció: 

 

1. Coneixement de la llengua catalana 
 
Constarà d’un exercici corresponent al nivell C1 de català. Quedaran exempts d’aquest 
exercici les persones que acreditin el nivell o equivalent segons la Direcció General de Política 
Lingüística. 
Aquest exercici es qualificarà d’apte o no apte. 

 

2. Coneixement de la llengua castellana. 

 
Té caràcter obligatori i eliminatori per a totes les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat 
espanyola i no puguin acreditar els coneixements de llengua castellana de nivell superior 
especificats en el requisit específic d) d’aquesta oferta de treball. 
 
En cas de no acreditar-lo hauran de realitzar la prova corresponent, que es qualificarà d’apte o 
no apte. 
 



 

 

3. Prova Teòrica:  

 
Consistirà en desenvolupar per escrit un tema de l’Annex I, extret a l’atzar, en un temps 
màxim d’una hora. Aquest exercici es valorarà de 0 a 10 punts. Seran eliminats del procés de 
selecció els/les aspirants que no obtinguin una puntuació mínima de 5 punts. 

 

4. Prova  Pràctica:  
   
Consistent en realitzar dos exercicis pràctics a desenvolupar en relació a les funcions del lloc 
de treball i al temari de l’Annex I. El tribunal determinarà el temps necessari per realitzar la 
prova a tots els/les aspirants. Cada supòsit pràctic es valorarà de 0 a 10 punts i serà 
necessari per aprovar obtenir una puntuació mínima de 5 punts, en cada cas, per superar la 
Prova. 
 
 

Valoració de mèrits: 

 
Es valorarà la trajectòria professional segons el barem següent:  
 

a) Experiència professional: fins a un màxim de 3 punts segons els criteris següents:  
 

   Haver prestat serveis en aquest Ajuntament en un lloc similar al de l’oferta de treball, 
a raó de 0,2 punts per mes de servei.  

   Haver prestat serveis en altres Administracions Públiques en un lloc similar al de 
l’oferta de treball,  a raó de 0,05 punts per mes de servei.  

 
b) Cursos de Formació i perfeccionament: 

 
Per cada curs realitzat amb aprofitament o assistència de centres o organismes oficials,  
sobre matèries relacionades amb les funcions de la plaça convocada a excepció del cursos 
aportats com a requisit específic de l’apartat 2 b),  fins a 1,5 punts segons el barem següent: 
 

 Cursos fins a 10 hores lectives: 0,1 punt per curs 
 Cursos entre 11 i 20 hores lectives: 0,2 punts per curs 
 Cursos entre 21 i 40 hores lectives: 0,5 punts per curs 
 Cursos de més de 41 hores lectives: 0,75 punts per curs 

 
c)   Entrevista personal:  

 
L’entrevista tindrà per objecte comprovar els mèrits i els requisits presentat pels aspirants. El 
tribunal podrà realitzar aquelles preguntes i aclariments que estimi oportuns referent a la 
trajectòria professional i acadèmica dels aspirants,  a les funcions de lloc de treball o 
qualsevol altre aspecte rellevant pel perfil del lloc de treball. Aquest exercici es valorarà de 0 a 
2 punts. 
 
Valoració de la situació de risc d’exclusió social segons el barem següent: 
  
La situació de risc d’exclusió social es valorarà fins a 1 punt, de la forma següent: 
 

 Tenir més de 54 anys 0,5 punts. 

 Dona de més de 50 anys 0,25 punts. 



 

 

 Tenir una discapacitat o disminució superior al 33% 0,5 punts 

 Víctima de violència de genera 0,5 punts 

 Tenir fills menors a càrrec 0,25 punts per fill 
 

 Persona amb discapacitat a càrrec 0,5 punts. 

 Ingressos mensuals de la unitat familiar inferiors a 300€ per persona 0,5 punts. 
 
Caldrà acreditar documentalment aquestes situacions, segons s’indiqui en la publicació dels 
resultats de les proves. 
 
Els mèrits s’hauran d’al·legar i calcular pels candidats i candidates en el document detallat en 
l’apartat de Presentació de sol·licituds Declaració al·legació de mèrits per les proves 
selectives (genèrica).  
 

 

Presentació de Sol·licituds 

 

La presentació de sol·licituds es farà mitjançant el tràmit en línia Presentació a les proves de 

selecció de personal de l'Ajuntament i/o els seus organismes dependents a partir del moment de 

la publicació de l’Oferta de treball a  https://seuelectronica.vilanova.cat/ofertes_de_treball i fins 
el termini que estableixi la mateixa oferta de treball. 

 
Així mateix, també es poden presentar: 
 

- Al Registre General de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, a l’Oficina d’Atenció 
Ciutadana. 

- A les Oficines de Correus en la forma reglamentàriament establerta (correu certificat 
administratiu) 

- Per qualsevol de les altres modalitats establertes a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre de Procediment Administratiu comú de les Administracions Publiques. 

 
En les dues últimes modalitats, caldrà enviar còpia escanejada de la sol·licitud segellada per 
l’organisme receptor, dins el termini establert, a l’adreça electrònica personal@vilanova.cat. 

 
Documentació que caldrà presentar en el Tràmit en línia: 
 

 Declaració d’al·legació i càlcul de mèrits Declaració al·legació de mèrits per les proves 
selectives (genèrica)  Les persones que resultin seleccionades hauran de presentar els 
originals que acreditin els mèrits al·legat en el termini de 3 dies, a comptar de l’endemà 

de la publicació del resultat final del procés de selecció. En el cas que no es presenti la 

documentació acreditativa dels mèrits en el termini establert o que aquesta sigui 

incorrecta o incompleta, es considerarà el mèrit no al·legat i es tornarà a calcular el 

còmput dels mèrits del/la candidat/a amb les conseqüències corresponents, en 

relació a l’ordre de puntuació i prelació dels candidats en el resultat final del 

procés de selecció.  

 Currículum vitae 

 Rebut del pagament dels drets d’examen 26,90€ o acreditació de l’exempció. Gaudiran 
d’exempció de pagament les persones que acreditin una discapacitat igual o superior al 
33%. Gaudiran d’una bonificació d’un 50% les persones que acreditin la condició d’aturats 

https://seuelectronica.vilanova.cat/content/tramits/Document%20al.legaci%C3%B3%20m%C3%A8rits%20gen%C3%A8ric.xls
https://seuelectronica.vilanova.cat/content/tramits/Document%20al.legaci%C3%B3%20m%C3%A8rits%20gen%C3%A8ric.xls
https://seuelectronica.vilanova.cat/tramits/detall?id=17840
https://seuelectronica.vilanova.cat/tramits/detall?id=17840
https://seuelectronica.vilanova.cat/ofertes_de_treball
mailto:personal@vilanova.cat
https://aoberta.vilanova.cat/sta/Relec/STAValidManager?url=Relec%2FTramitaForm&showApplet=false&dboidSolicitud=6269004626207942406106
https://seuelectronica.vilanova.cat/content/tramits/Document%20al.legaci%C3%B3%20m%C3%A8rits%20gen%C3%A8ric.xls
https://seuelectronica.vilanova.cat/content/tramits/Document%20al.legaci%C3%B3%20m%C3%A8rits%20gen%C3%A8ric.xls


 

 

degudament inscrits al Servei d’Ocupació. El pagament es pot realitzar per transferència 
bancària al compte següent: ES2821000024990200725822. 

 
Documentació que caldrà presentar, si el tràmit es realitza al Registre General de 
l’Ajuntament, a l’Oficina d’Atenció Ciutadana, a les Oficines de Correus o per qualsevol de les 
altres modalitats establertes a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de Procediment 
Administratiu comú de les Administracions Publiques:  
 
 

 Sol·licitud per prendre part en el procés selectiu. Sol·licitud presentació proves de 
selecció  

 Declaració d’al·legació i càlcul de de mèrits Declaració al·legació de mèrits per les proves 
selectives (genèrica). Les persones que resultin seleccionades hauran de presentar els 
originals que acreditin els mèrits al·legat en el termini de 3 dies, a comptar de l’endemà 

de la publicació del resultat final del procés de selecció. En el cas que no es presenti la 

documentació acreditativa dels mèrits en el termini establert o que aquesta sigui 

incorrecta o incompleta, es considerarà el mèrit no al·legat i es tornarà a calcular el 

còmput dels mèrits del/la candidat/a amb les conseqüències corresponents, en 

relació a l’ordre de puntuació i prelació dels candidats en el resultat final del 

procés de selecció.  

 Currículum vitae 

 Rebut del pagament dels drets d’examen 26,90€ o acreditació de l’exempció. Gaudiran 
d’exempció de pagament les persones que acreditin una discapacitat igual o superior al 
33%. Gaudiran d’una bonificació d’un 50% les persones que acreditin la condició d’aturats 
degudament inscrits al Servei d’Ocupació. El pagament es pot realitzar per transferència 
bancària al compte següent: ES2821000024990200725822. 

 
Els/les aspirants seleccionats hauran de presentar els  originals dels documents que acreditin 
els requisits de la convocatòria en 3 dies, a comptar de l’endemà de la publicació del resultat 

final del procés de selecció al web municipal o en el lloc que indiqui el tribunal qualificador. En 

cas que no es presenti aquesta documentació en el termini establert o que no sigui 

correcta la documentació acreditativa presentada, el/l’aspirant quedarà exclòs del 

procés de selecció i es cridarà a l’aspirant següent, per ordre de puntuació. 
 
 
Seran causa d’exclusió i de no admissió l’extemporaneïtat en la presentació de la sol·licitud i 
l’incompliment dels requisits exigits en la convocatòria. 
 
  

El termini per la presentació de la sol·licitud és el 10 de juliol de 2020. El calendari de les 
proves i la llista d’aspirants admesos a la convocatòria es farà públic al web municipal 

www.vilanova.cat . 
 
 
ANNEX I 
 
1. Patriarcat, androcentrisme, sexe i gènere, rols i estereotips. Conceptes bàsics. 
2. Feminismes. Història dels feminismes. Principals fites i dates commemoratives anuals. 
3. Educació i coeducació. Educar en la igualtat. Educació no sexista. 
4. Violència de gènere. Cicle de la violència, manifestacions, causes i conseqüències. 

Prevenció, detecció i tractament. 

https://seuelectronica.vilanova.cat/content/tramits/FormulariSollicitudpresentacioprovespersonal2020.pdf
https://seuelectronica.vilanova.cat/content/tramits/FormulariSollicitudpresentacioprovespersonal2020.pdf
https://seuelectronica.vilanova.cat/content/tramits/Document%20al.legaci%C3%B3%20m%C3%A8rits%20gen%C3%A8ric.xls
https://seuelectronica.vilanova.cat/content/tramits/Document%20al.legaci%C3%B3%20m%C3%A8rits%20gen%C3%A8ric.xls
http://www.vilanova.cat/


 

 

5. Educació emocional i noves masculinitats com antídot a les conductes violentes 
6. Programes i serveis municipals d’atenció a les dones a Vilanova i la Geltrú. El SIAD.  
7. El Pla municipal d’Equitat de Vilanova i la Geltrú.  
8. Les lleis d’igualtat i de prevenció de la violència masclista a l’estat i a Catalunya. 
9. Diversitat sexual i de gènere. Conceptes bàsics. La construcció social. Sexe, identitat de 

gènere, expressió de gènere, orientació sexual i pràctiques sexuals.  
10. Gènere, diversitat sexual i interseccionalitat.  
11. El moviment LGTBIQ+. Història. Fites importants i dates commemoratives anuals.  
12. La lgtbifòbia. Manifestacions, causes i conseqüències. Prevenció, detecció i tractament.  
13. Programes i serveis municipals d’atenció a la diversitat sexual i de gènere a Vilanova i la 

Geltrú. El SAI.  
14. El Pla municipal per la diversitat sexual i de gènere de Vilanova i la Geltrú.  
15. Les lleis per la diversitat sexual i de gènere a l’Estat i a Catalunya. 
 
 
Vilanova i la Geltrú, 22 de juny de 2020 
 
 
Isidre Martí Sardà 
Secretari General  
 

   
 


