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Personal i Serveis Generals
Núm. Exp.: 2020/4310
Selección de personal temporal

ANUNCI

La regidora-delegada de Règim Interior, Arxiu Municipal, Igualtat i Memòria 
Democràtica de l'Ajuntament, el 24/04/2020, ha dictat la resolució següent:

Atès l’article 9.1 de la LO 4/1981, de 1 de junio, de los Estados de Alarma, Excepción y 
Sitio, disposa:

“Por la declaración del estado de alarma todas las Autoridades civiles de la 
Administración Pública del territorio afectado por la declaración, los integrantes de los 
Cuerpos de Policía de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales, y los 
demás funcionarios y trabajadores al servicio de las mismas, quedarán bajo las órdenes 
directas de la Autoridad competente en cuanto sea necesario para la protección de 
personas, bienes y lugares, pudiendo imponerles servicios extraordinarios por su 
duración o por su naturaleza.”

Atès el decret de l'Alcaldia de data 1 de març de 2012 pel que es declara com a servei 
prioritari el que es presta al departament de Serveis Socials.

Atès el Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’Estat d’Alarma per a la 
gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 que no limita l'activitat, 
tot al contrari, dels serveis d'assistència a persones grans, discapacitades i vulnerables.

Atès els decrets de l’Alcaldia números 2020/2508 i 2020/2590, de 15 i 20 de març, pel 
que es disposen les mesures excepcionals adreçades a tots els membres electes i al 
personal al servei de l’Ajuntament de Castelldefels i les seves societats mercantils, per 
limitar la prestació dels serveis públics a aquells estrictament necessaris, per al 
correcte funcionament dels serveis públics bàsics o estratègics i restringir la mobilitat 
del referit personal, amb la finalitat de reduir al màxim la propagació del coronavirus 
COVID-19 i mesures excepcionals complementàries respecte a la gestió de la crisi 
sanitària generada pel COVID-19 al municipi de Castelldefels, respectivament. Essent 
que la prestació dels serveis socials municipals es considerà essencial per a la 
ciutadania.

Atesa l'Ordre SND/295/2020, de 26 de març (publicada en el BOE del 28 de març) per 
la que s'adopten mesures en relació amb el personal del sector de serveis socials i del 
Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència amb la prestació de serveis a la 
contractació i amb vigència des d'aquesta data fins la finalització de l'Estat d'Alarma i 
les seves pròrrogues, s'adopten mesures en relació amb el personal d'aquest sector 
per garantir el correcte funcionament del sistema de serveis socials en el seu conjunt i 
la continuïtat dels mateixos, com són, la possibilitat de contractar personal amb 
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caràcter d'urgència i amb una habilitació especial en quan als coneixements 
acadèmics.

Atesa la resolució de la regidora-delegada de Règim-Interior, de data 27 de setembre 
de 2018, del procés selectiu per proveir vuit places de tècnic mitjà, de treballador/a 
social, subgrup A2, per a l'Àrea de Serveis Socials, mitjançant concurs-oposició lliure i 
constitució d'una borsa de treball per possibles necessitats de 
contractació/nomenament per llocs amb perfil igual o similar.

Atesa la resolució de la regidora-delegada de Règim-Interior, de data 2 d’octubre  de 
2018, del procés selectiu per proveir tres places de tècnic mitjà, d’ educador/a social, 
subgrup A2, per a l'Àrea de Serveis Socials, mitjançant concurs-oposició lliure i 
constitució d'una borsa de treball per possibles necessitats de 
contractació/nomenament per llocs amb perfil igual o similar.

D'acord amb els criteris de qualitat i en exercici de la potestat organitzativa que 
correspon a l'Administració Pública, aquesta borsa resta constituïda, amb els/les 
aspirants que han superat el procés de consolidació de vuit places de Treballador/a 
Social, subgrup A2, i de tres places d’Educadors/es Social, subgrup A2, que no han 
obtingut plaça, i segons ordre publicat al web en data 10 de juliol de 2019, seguida dels 
aspirants amb titulació en Treball Social, la borsa anterior de Treballadors/es Socials i 
Educadors/es Socials, de l’Àrea de Serveis Socials, convocada per decret de la regidora-
delegada de Règim Interior, en data 20 de juliol de 2016.

Atès l’informe del cap de la Secció de Serveis Socials, Dependència i Gent Gran, de data 
6 d'abril de 2020, pel què sol·licita disposar d'una borsa de treball de perfil social per 
tal d'aplicar amb caràcter subsidiari a la borsa vigent en cas d'esgotament d'aquesta.

Atesos del model decret Estat d'Alarma que corresponguin al present expedient 
administratiu.
 
En virtut de les facultats que la legislació de Règim local vigent atribueix a la 
Presidència de la Corporació i en ús de la delegació conferida pel decret de l’Alcaldia 
de data 26 de febrer de 2020 (Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del dia 
02/03/2020),
 
R E S O L C:
 
Primer.- Procedir a la tramitació del corresponent procediment administratiu, en ser 
considerat imprescindible per protegir l’interès general i garantir el funcionament 
bàsic o prioritari dels serveis públics segons s’ha exposat en el cos d’aquesta resolució.

Segon.- Aprovar les següents bases específiques que han de regir el PROCEDIMENT  
PER A LA CONSTITUCIÓ URGENT D’UNA BORSA DE TREBALL DE TÈCNIC/A MITJÀ 



TREBALLADOR/A SOCIAL I D’ EDUCADOR/A SOCIAL, SUBGRUP A2,  i altres perfils socials 
similars amb caràcter temporal,  de la Secció de Serveis Socials, Dependència i Gent 
Gran d’aquest Ajuntament.

OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA (Base general 1)

Procediment de selecció, mitjançant concurs i entrevista personal telemàtica o 
telefònica, per a la constitució d’una borsa de treball de l’Ajuntament de Castelldefels 
en la categoria de Tècnic/a Mitjà/na, subgrup A2, Treballador/a Social i Educador/a 
Social,  amb caràcter temporal, pel nomenament d’interinitat o contractació laboral 
segons correspongui a la Secció de Serveis Socials, Dependència i Gent Gran, del 
mateix perfil o similar, de naturalesa urgent i subsidiària a la borsa vigent.

La vigència d’aquesta borsa de treball serà de caràcter subsidiari de la borsa vigent 
actual, amb possibilitats de ser prorrogada, si s'escau, per a la contractació ocasional i 
mentre no es pugui realitzar el corresponent procés de concurs-oposició per a la 
constitució d'una borsa de treball com l'actual vigent.

Es regeix per l’establert en les bases generals reguladores dels processos de selecció 
per al personal funcionari i laboral de l’Ajuntament de Castelldefels aprovades per la 
Junta de Govern Municipal en sessió celebrada el dia 29.05.2008, (DOGC núm. 5155, 
del 18.06.2008),  excepte en allò expressament regulat en aquesta convocatòria o 
exclòs, així com la reducció de terminis atesa la urgència per l’interès general.

Els/les aspirants seleccionats/ades prestaran els seus serveis mitjançant contracte 
laboral temporal o nomenament d’interinitat, com a tècnic/a mitjà/na, treballador/a 
social i educador/a social, subgrup A2, a les dependències municipals, amb la jornada i 
els horaris corresponents al lloc de treball que temporalment ocupin i segons 
organització del servei.

S'establirà un període de prova de sis mesos, dins del qual el cap del departament i la 
cap de la Secció de Personal emetran informe,  d’acord amb tot allò establert a la base 
general 14.

REQUISITS DELS ASPIRANTS  (Base general 2)

Els establerts a la base 2 de les Bases Generals, sent la titulació acadèmica :

- Estar en possessió del títol universitari diplomat/da o graduat/da en Treball social, o 
títol equivalent o en Educació Social, o acreditació de l'habilitació per a l'exercici 
segons allò determinat a la disposició transitòria quarta de la llei 15/1996, de 15 de 
novembre, de Creació del Col·legi d'Educadors i Educadores Socials de Catalunya.



D'acord amb el punt quart apartat dos de l'Ordre SND/295/2020, de 26 de març 
(publicada en el BOE del 28 de març):

"2. Se autoriza, previa valoración por la autoridad competente de la oportunidad de la 
medida y de la idoneidad del trabajador, a la contratación temporal, a jornada parcial 
o completa, de personal que se encuentre cursando el último año de los estudios 
requeridos para la prestación de los correspondientes servicios en los distintos ámbitos 
del sector de los Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la 
Dependencia y que, en consecuencia, no se halle en posesión del preceptivo título 
académico o de la habilitación profesional correspondiente."
En aquest cas, si no tenen la diplomatura o el grau finalitzat els aspirants han 
d'acreditar amb certificació de la Secretaria d'estudis o document oficial de l'expedient 
acadèmic que  estan cursant l'últim curs i que han fet hores de pràctiques obligatòries.

En cas de titulacions obtingudes a l'estranger hauran d'acompanyar-se de l'ordre 
ministerial de reconeixement de títol expedit, de conformitat amb la normativa 
reguladora de l'homologació i consolidació de títols i estudis estrangers.

- Acreditar el nivell de suficiència de català (C1) mitjançant presentació del certificat de 
nivell de l’òrgan competent en matèria de Política Lingüística, o d’un dels altres títols, 
diplomes o certificats equivalents als certificats de coneixements de català. (Base 
General 7.2)

Un cop aixecat l'Estat d'Alarma i les seves pròrrogues, l'acreditació documental a 
l'efecte de l'exempció també es podrà fer, abans de la data assenyalada per a l'inici de 
la prova de coneixements de llengua catalana, aportant davant el tribunal l'original i 
una fotocòpia de la documentació esmentada. 

En cas de no estar en possessió del certificat de català haurà de realitzar-se i superar-
se la prova de nivell de català establert en aquest procés , la qual es realitzarà un cop 
aixecat l'Estat d'Alarma.

La no superació de la prova o la manca d’acreditació condicionarà la permanència a la 
borsa de treball un cop aixecat l'Estat d'Alarma.

PRESENTACIÓ INSTÀNCIES (Base Generals 3)

Les instàncies s’hauran de presentar en el model normalitzat formulari RRHH0001, 
omplert i signat, publicat a la web municipal (www.castelldefels.org),  juntament amb 
la fotocòpia de:
 
- Titulació acadèmica exigida o certificació d'estudis i pràctiques en el cas establert 

a al punt quatre apartat dos de l'Ordre SND/295/2020, de 26 de març (publicada 
en el BOE del 28 de març).
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- Currículum vitae
- DNI 
- Certificació del nivell C1 de català establert a la base 2, en cas d’exempció.
- Documents acreditatius dels mèrits (Veure: Fase de concurs).

en el termini de 10 dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació de 
l’anunci al BOP Barcelona.

El formulari RRHH001 degudament signat i la documentació que acredita els requisits 
de participació,  es podrà presentar pel següent mitjà:

a. En el registre electrònic de l’Ajuntament (Seu electrònica/ Tràmits/ Oferta 
Pública d’Ocupació) o en el registre electrònic de les administracions 
públiques relacionades a l’article 16.4 a) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 
del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques 
(LPACAP) i d´acord al que es disposa a la disposició final setena d’aquesta 
mateixa Llei.

b. A les oficines de Correus, mitjançant correu administratiu (forma  
reglamentàriament establerta).

Quan les instàncies siguin presentades en el Registre General Electrònic d’una altre 
Administració o per Correu Administratiu, l’aspirant haurà  de comunicar-ho de forma 
immediata a la Secció de Personal de l’Ajuntament de Castelldefels, via e-mail 
(personal@castelldefels.org), dins del termini de presentació d´instàncies, adjuntant al 
correu electrònic els documents requerits a la convocatòria. Se n’exceptuen els 
presentats mitjançant la seu electrònica d’aquest Ajuntament.

Seran causa d’exclusió i de no admissió l'extemporaneïtat en la presentació de la 
instància i l’incompliment dels requisits formals establerts en aquesta convocatòria, 
així com la falsedat demostrada de les dades que podran ser objecte de les 
corresponents responsabilitats.

ADMISSIÓ DELS/DE LES ASPIRANTS (Base general 4)

Finalitzat el termini de presentació d’instàncies, la Presidència de la Corporació 
aprovarà la llista provisional dels/de les aspirants admesos/es i exclosos/es per perfil, 
que es farà publica al web municipal. 

En aquesta mateixa resolució es farà públic aquells aspirants que resten exempts de la 
realització de la prova de llengua catalana.

Es concedirà un termini de 5 dies hàbils per a l’esmena de deficiències, transcorreguts 
els quals s’aprovarà la llista definitiva d’admesos/es i d’exclosos/es. Juntament amb la 
llista, es farà pública la composició de la Comissió Qualificadora, la forma, el dia i l’hora 
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de l’entrevista personal telemàtica condicionada a la superació de la prova de català, si 
s’escau, un cop s'aixequi l'Estat d'Alarma i  les seves pròrrogues.

COMISSIÓ QUALIFICADORA (Base general 5)

La Comissió Qualificadora la  designarà el President de la Corporació, garantint que la 
composició del Tribunal respecti allò que estableix l’art. 54 de Decret Legislatiu 1/1997, 
de 31 d’octubre, en relació als arts. 72 a 74 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, i art. 
60 de l’EBEP.

La composició a continuació expressada és de nombre màxim de membres:

President: La cap de la Secció de Personal o empleat públic en qui delegui.

Secretari: Funcionari/ària del departament de RRHH. Actua amb veu però sense 
vot.

Vocals: El Cap de la Secció de Serveis Socials, Dependència i Gen Gran.
Tres tècnics especialitzats d’aquesta o d’altra Administració Pública.

Observador:  designat a proposta dels representants dels treballadors, sense perjudici 
que hi hagi d’actuar a títol individual i en cap cas en representació de l’òrgan que l’ha 
proposat.

El tribunal podrà disposar la incorporació en les seves tasques d’assessor/es 
especialistes.

En cas que es mantingui l’estat d’alarma, la constitució de  la Comissió Qualificadora es 
farà telemàticament.

DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS SELECTIU (Base General 6)

Resta exclosa la base 7.1, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6 i 8.1 de les Bases generals reguladores dels 
processos selectius del personal al servei de l’Ajuntament de Castelldefels aprovades 
Junta de Govern local, en sessió del dia 29.05.2008 (DOGC número 5155, 18.06.2008).

FASE DE CONCURS (Bases Generals 8)

Els mèrits establerts en el 8.2, 8.3 i 8.4 amb els criteris de concreció i aplicació 
següents:

8.2) La Comissió Qualificadora valorarà, d'acord amb el barem predeterminat publicat 
al web municipal, la formació especialitzada, cursos o seminaris, en centres públics o 
privats directament relacionats amb les tasques del lloc de treball que es convoca, 
degudament acreditada.



La Comissió atorgarà màxim 2 punts segons barem de puntuació publicat al web 
municipal.

8.3) La Comissió Qualificadora valorarà especialment l’experiència professional, 
degudament acreditada documentalment, en la categoria, subgrup A2 i realització de 
les funcions anàlogues a les del perfil  a cobrir temporalment. Experiència professional 
en el sector públic o privat en funcions relacionades amb els coneixements especificats 
a la base  8.2, fins a 3 punts, de la manera següent:

• A l’Administració Pública o Sector Privat .........................  0’50 punts per 
any de servei o proporcional al temps prestat.

La prestació de serveis haurà d’acreditar-se mitjançant vida laboral juntament amb els 
contractes/nomenaments o mitjançant vida laboral juntament amb els certificats 
d'empresa. 

Si l'aspirant no té experiència laboral com a Treballador/a Social o Educador/a Social es 
valorarà haver realitzat les pràctiques a un Ajuntament en l’àmbit de l’atenció primària 
o en una residència de gent gran,  tenir experiència com a integrador social o monitor 
de lleure. La valoració serà a raó de 0.10 punts/ any de pràctiques o proporcional al 
temps prestat.

8.4) Es  valorarà, mitjançant el curriculum vitae, la trajectòria professional de l'aspirant 
que acrediti una coherència curricular i una idoneïtat per ocupar el lloc de treball  
concret al qual serà destinat a prestar servei.

Als aspirants a TM Treballador/a Social es valorarà l'acreditació formal haver 
desenvolupat funcions superiors a un any en l'àmbit d'atenció primària i haver 
gestionat ajuts econòmics, coneixements en el tràmit d’expedients de dependència i 
PIA ( a l’administració o a residències de gent gran) amb 0.30 punts

Als aspirants a TM Educador/a Social es valorarà l'acreditació formal d'haver participat 
per temps equivalent a un curs escolar o superior en comissions socials a les escoles 
amb 0.30 punts.

També, la Comissió podrà atorgar fins a  2 punts per mèrits curriculars acreditats 
mitjançant el Currículum Vitae que estiguin relacionats directament amb les funcions 
professionals del perfil objecte d'aquesta convocatòria.
 
ENTREVISTA PERSONAL (Base general 9)

La Comissió Qualificadora podrà, de forma optativa, i telemàtica (per videoconferència 
o per telèfon), mantenir una entrevista personal amb els/les aspirants, per tal de 
determinar i aclarir els valors personals aportats, aspectes curriculars,  coneixements 
específics i  aptituds i competències específiques per al lloc de treball i, especialment, 



la seva ubicació adequada dins l’organització municipal.  La puntuació màxima 
concedida per la Comissió Qualificadora serà de 5 punts. La Comissió pot declarar no 
apte l’aspirant,  quan consideri que hi ha raons objectives d'inadequació  per al  lloc de 
treball,  posades de manifest durant l'entrevista, ja sigui pel inadequat  perfil 
professional o els criteris professionals inadequats de l’aspirant per al lloc de treball, 
malgrat l’experiència i la formació assolida. En aquest cas, la declaració de no apte, 
fonamentada, s’ha de formular per acord de la majoria dels membres de la Comissió. 
Per a la declaració de no apte la fonamentació es basarà en informes tècnics o 
d’assessors qualificats de la Comissió. 

QUALIFICACIÓ DEFINITIVA (Base general 10)

Finalitzada la valoració dels mèrits i, si escau, de l’entrevista personal, la comissió 
qualificadora confeccionarà la llista dels aspirants ordenada per ordre de puntuació, 
atorgant la primera puntuació a l’aspirant amb més puntuació i de forma descendent 
dintre de cada especialitat.

Remissió a la Bases generals 11-19

ANNEX RLLT TREBALLADOR/A SOCIAL I EDUCADOR/A SOCIAL

























   

La qual cosa es fa pública per al seu coneixement general.

Castelldefels, 22 d'abril de 2020
 

Signat electrònicament el 28/04/2020, 9:32:32

Lourdes Armengol i Aymerich

Ajuntament de Castelldefels

La regidora-delegada de Règim Interior, 

Arxiu Municipal  i Igualtat,
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