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ANUNCI: 
 
La Junta de Govern Local en sessió ordinària de 23 de juny de 2020, ha aprovat, entre 
d’altres, l’oferta de treball següent (expedient número 630/2020-erh): 

 
BORSA DE TREBALL EDUCADOR/A SOCIALS 

 
Atès que es necessari proveir llocs de treball d’Educador/a Social que requereixen de 
cobertura immediata per necessitats urgents i inajornables motivades per circumstàncies 
sobrevingudes amb la crisis socioeconòmica derivada dels afectes del COVID19,  
s’estableixen les bases generals del funcionament de la borsa de treball de persones 
disponibles per a ser nomenades o contractades interinament, fins que no es proveeixin de 
forma definitiva les places. 
 

1. Objecte de la borsa de treball:  
 
La borsa de treball té com objecte disposar de persones que puguin ocupar, en règim de 
contractació o nomenament interí, els llocs de treball vacants de nova creació, per 
substitucions o circumstàncies sobrevingudes en tant no es produeixi la provisió de forma 
definitiva. 
 

2. Requisits: 
 
Generals: els establerts a les Bases Generals del processos selectius per l’accés a les 
places vacants de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, aprovades per la Junta de Govern de 
19 de febrer de 2008. 
 
Específics: 
 

 Tenir el títol de Diplomat o Grau Universitari d’Educador/a Social o estar habilitat pel 
Col·legi d’educadores i educadors socials de Catalunya,  o un altre d’equivalent, abans 
que no fineixi el termini de presentació d’instàncies. Aquells/es que presentin títols 
considerats equivalents als exigits hauran d’acreditar l’equivalència mitjançant la 
certificació lliurada pel Ministeri d’Educació o el Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat corresponent. 

 Llengua catalana: els aspirants hauran d’acreditar el coneixement corresponent al nivell 
de suficiència de català (nivell C), amb independència de la seva nacionalitat. En cas de 
no acreditar-lo hauran de realitzar la prova corresponent. 

 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. 



 

 

 Justificant pagament dels drets d’examen de 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. 

 
 

3. Funcions del lloc de treball: 

 

 Detectar, analitzar i prevenir situacions de risc lligades a necessitats socioeducatives en 
casos individuals, familiars i col·lectius. 

 Diagnosticar, intervenir, fer seguiment i avaluar casos individuals i familiars relatius a les 
necessitats socioeducatives. 

 Coordinar actuacions amb diverses entitats i/o òrgans per tal de realitzar actuacions 
conjuntes en l’àmbit. 

 Informar, orientar i assessorar sobre els serveis, recursos i prestacions dels sistemes 
de protecció de l’àmbit. 

 I, d’altres de caràcter similar que li siguin atribuïdes. 

 
4. Condicions del lloc: 
 

- Contracte o nomenament interí com a Educador/a Social A2-21 . 
- Sou brut anual a jornada completa de 33.462,06€, segons Conveni Col·lectiu Vigent. 
- Període de prova 4 mesos.  

 

 

5. Composició del Tribunal qualificador: 

 
Estarà format per les persones següents: 
  
 President/a:  

 Director de Recursos Humans o persona en qui delegui  
         
Vocals:  

 Cap del Servei d’Acció Social o persona en qui delegui. 

 Cap d’atenció primària de serveis socials bàsics o persona en qui delegui. 
 
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 en les entrevistes, que actuaran 
amb veu però sense vot. 
 
El tribunal queda facultat per resoldre els dubtes que es presentin i per prendre els acords 
que calguin per garantir el funcionament correcte del procés selectiu. 

 

6. Proves de selecció: 

 
Consistirà en respondre per escrit un cas pràctic, en relació a les funcions del lloc de treball, 
en un temps màxim de 45 minuts. Aquest exercici es valorarà de 0 a 10 punts. Seran 



 

 

eliminats del procés de selecció els aspirants que no obtinguin una puntuació mínima de 5 
punts. 

 

7. Criteris de valoració de mèrits:  
 
Un cop finalitzada la prova de selecció i realitzada la qualificació de cada aspirant, es 
procedirà a la valoració de mèrits, que en cada cas hagin al·legat i provat els/les aspirants 
d’acord amb el següent barem: 
 

1. Experiència professional: Com a màxim 3 punts 
 

 Haver prestat serveis com a Educador/a Social en una administració pública, a raó de 
0,2 punts per mes de servei. 
 
Els períodes que no arribin a 1 mes no es comptabilitzaran. 
 
 

2. Formació específica amb un màxim de 2 punts.  
 
Cursos, titulacions acadèmiques relacionades amb el lloc de treball que no siguin exigides a 
la convocatòria: 

 
- Màsters  o postgraus relacionats amb l’àrea de treball:  0,50 punts per a cadascuna. 
 
- Cursos de 20 o més hores relacionats amb l’àrea de treball: 0,2 punts per curs. 
 
- Curs acreditatiu del coneixement del programa Hèstia (1 punt) o acreditació d’experiència 

professional amb el programa Hèstia mitjançant un faig constar o certificat de l’administració 
corresponent (0,1 punt per mes fins a un màxim d’1 punt). 

 

3. Entrevista personal obligatòria:  
 
L’entrevista tindrà per objecte comprovar i avaluar els mèrits i els requisits al·legats pels 
aspirants, així com l’adequació del seu perfil al lloc de treball. Els aspirants hauran de portar 
el dia de l’entrevista els documents originals dels mèrits al·legats. 

 
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 5 punts. Les persones que no es presentin a l’entrevista 
personal quedaran excloses de la borsa de treball. 
 
Els mèrits s’hauran d’al·legar i calcular pels candidats i candidates en el document detallat 
en el Punt 9 de Presentació de documentació Declaració al·legació de mèrits per les proves 
selectives (genèrica), els originals dels mèrits al·legats els haurà de presentar davant del 
tribunal, l’aspirant en el moment de realitzar l’entrevista. 
 
 
  

8. Gestió de la borsa de treball: 
 

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


 

 

L’ordenació de les persones candidates es realitzarà per odre de puntuació, en cas d’empat 
tindrà més pes la puntuació de l’entrevista sobre la valoració dels mèrits, si persisteix 
l’empat prevaldran els col·lectius menys afavorits en la inserció laboral: dones, majors de 45 
anys i persones amb discapacitats reconegudes. En el cas que persisteixi l’empat es 
resoldrà per sorteig.   
 
Es cridarà sempre a les persones candidates per ordre de puntuació. En el cas que un 
candidat/a hagi renunciat a una oferta determinada, la següent vegada que hi hagi una 
necessitat,  es tornarà a cridar per ordre de puntuació, a no ser que el propi candidat/a 
notifiqui que ja no està interessat en forma part de la borsa de treball.  
 
 Exclusió de la borsa de treball: 

a) No reunir els requisits necessaris per ser contractat/da. 
b) Haver renunciat formalment a participar a la borsa de treball. 
c) No superar el període de prova. 

 
Causes de suspensió:   

 
Es suspendrà temporalment la participació a la borsa de treball per les causes següents: 

d) Estar en situació de baixa mèdica 
e) Estar en situació de suspensió per naixement de fill. 
f) Qualsevol altre causa que impossibiliti la prestació del servei. 

 
 
La borsa de treball tindrà vigència fins que se’n realitzi una de nova de l’especialitat 
corresponent.  
 
Si existeix una borsa d’Educadors Socials derivada d’un concurs oposició que estigui en 
vigor, prevaldrà en primer lloc abans de l’actual borsa,  i aquesta borsa s’utilitzarà en el cas 
que s’hagi esgotat o no hi hagi candidats interessats. 
 
 

9. 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 de 
l’endemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria al web municipal www.vilanova.cat i 
fins la data que estableixi la mateixa borsa de treball.. 
 
 
També es podrà 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: 

https://seuelectronica.vilanova.cat/tramits/detall?id=17840
https://seuelectronica.vilanova.cat/tramits/detall?id=17840
http://www.vilanova.cat/
mailto:personal@vilanova.cat
https://aoberta.vilanova.cat/sta/Relec/STAValidManager?url=Relec%2FTramitaForm&showApplet=false&dboidSolicitud=6269004621350340206106


 

 

 

 Declaració d’al·legació i càlcul de mèrits Declaració al·legació de mèrits per les proves 
selectives (genèrica)  Les persones que quedin en borsa hauran de presentar els 
originals que acreditin els mèrits al·legat en el termini de 10 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. 

 
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 quedin en borsa hauran de presentar els 
originals que acreditin els mèrits al·legat en el termini de 10 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 que quedin en borsa hauran d’acreditar els originals del requisits de la 
convocatòria en 10 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. 
 

El termini per la presentació de la sol·licitud és el 8 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. 
 

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/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


 

 

Les persones que no presentin la documentació demanada en el termini establert quedaran 
excloses del procés selectiu. 

 
Vilanova i la Geltrú, 23 de juny de 2020 
 
Isidre Martí Sardà  

Secretari General  


