
 

BASES  DEL CONCURS PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL DE 
TREBALLADORS/ES SOCIALS 

 
 
1. Objecte 
 
És objecte de la convocatòria la constitució d’una borsa de treball per tal de cobrir les 
necessitats de nomenaments interins o contractacions temporals de treballadors/eres socials 
(grup A, subgrup A2). 
 
2.  Característiques i  Funcions 
 
Denominació: Treballador/a social 
Grup de titulació: A2 
 
Adscripció : Serveis Socials,  que tenen  com a missió garantir la qualitat de vida de la 
ciutadania mitjançant programes de sensibilització i d’atenció social a les famílies, a la gent 
gran, a les persones discapacitades, a les persones dependents o a la infància, entre altres 
 
Dins dels serveis socials  les principals responsabilitats del/la  treballador/a socials són: 
 
� Col·laborar amb els tècnics superiors en la realització de llurs funcions. 
� Atendre consultes tècniques relacionades amb les matèries relacionades amb el  treball 

social.  
� Assessorar  l’Ajuntament en general i els seus comandaments en particular, així com 

redactar informes tècnics, pel que fa a les matèries  relacionades amb el treball social.  
� Planificar i controlar l’activitat i el funcionament de serveis municipals externalitzats 

gestionats pels Serveis Socials 
� Inspeccionar activitats i/o serveis gestionats pels Serveis Socials  i formular-ne les propostes 

de resolució i/o sanció corresponents. 
� Planificar i organitzar projectes, jornades i/o esdeveniments diversos relacionats amb el 

treball social. 
� Instruir expedients complexos de caràcter sancionador, disciplinari o similar competència 

dels Serveis Socials   i formular-ne  propostes de resolució. 
� Elaborar convenis de col·laboració amb entitats i agents aliens a l’Ajuntament en relació a 

les matèries de la seva competència. 
� Coordinar i/o participar en projectes transversals de l’Ajuntament i/o en projectes externs 

relacionats amb els Serveis Socials 
� Cercar subvencions i coordinar la sol·licitud i justificació corresponents. 
� Realitzar gestions i tràmits diversos relacionats amb el treball social. 
� Redactar documentació o textos especialitzats relacionats amb el treball social. 
� Assistir a esdeveniments diversos per tal de supervisar i garantir el seu correcte 

desenvolupament, o bé d’obtenir informació i donar-ne compte al departament amb 
posterioritat. 

� Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament maquinària, 
eines o substàncies relacionades amb la seva activitat, així com els mitjans i equips de 
protecció a la seva disposició, d'acord amb els procediments establerts pel Sistema de 
Gestió Integrat de l’Ajuntament i per la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos 
laborals. 

� Qualsevol altra funció de naturalesa similar que li sigui atribuïda. 
 
 
 
 



 

3. Requisits de participació 
 
3.1. Les persones interessades en participar en la convocatòria han de complir els requisits 

següents: 
 

a) Tenir nacionalitat espanyola o de qualsevol dels altres Estats membres de la Unió 
Europea o d’Estats als quals, en virtut de Tractats internacionals subscrits per la Unió 
Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors en 
els termes que aquesta es troba definida en el Tractat Constitutiu de la Comunitat 
Europea. També podran accedir, qualsevol que sigui la seva nacionalitat, els cònjuges 
dels espanyols i dels nacionals d’altres Estats membres de la Unió Europea, sempre 
que no estiguin separats de dret així com els seus descendents o els del cònjuge 
sempre que no estiguin separats de dret i siguin menors de 21 anys o majors, 
dependents. 

 
b) Tenir 16 anys i no haver-ne complert 65 en la data que finalitzi el termini de presentació 

de sol·licituds. 
 

c) Posseir la capacitat funcional per al desenvolupament de les funcions atribuïdes. 
 

d) No haver estat separat del servei, mitjançant expedient disciplinari, de qualsevol de les 
administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats 
Autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs 
públics per resolució judicial o per a l’accés al cos o escala de funcionaris dels quals 
hagués estat separat o inhabilitat. En el cas dels nacionals d’altres Estats, no trobar-se 
inhabilitat o en situació equivalent, ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o 
equivalent que impedeixi, en el seu Estat i en els mateixos termes, l’accés a l’ocupació 
pública.   

 
e) Estar en possessió de la  diplomatura o grau en Treball Social o  equivalent. 

 
f) Estar en possessió del certificat de nivell C de català de la Secretaria de Política 

Lingüística o equivalent.  
 
3.2.  Els requisits establerts prèviament s’han de complir amb referència a la data d’expiració 

del termini assenyalat per a la presentació de sol·licituds de participació en la convocatòria 
i s’han de mantenir durant tot el procés. 

 
4. Presentació de sol·licituds 
 
4.1.  Documentació necessària per participar: 
 

4.1.1. Les persones interessades a participar en la convocatòria han de presentar, dins del 
termini i en el lloc establerts en la base 4.2., la documentació següent: 

 
a) Instància de sol·licitud de participació en la convocatòria, amb indicació 

expressa del procés selectiu al qual fa referència. 
 

b) Fotocòpia del document nacional d’identitat. 
 

c) Fotocòpia del títol acadèmic requerit en la base 3. Si es tracta d’un títol obtingut 
a l’estranger, cal que estigui degudament homologat i que se’n presenti la 
corresponent traducció jurada. 



 

 
d) Curriculum vitae en el qual s’especifiqui, com a mínim, la informació següent: 

 
-  Dades personals i de contacte. 
- La formació acadèmica reglada. 
- La formació complementària, amb indicació del nombre d’hores lectives de 

cada curs o seminari. 
-  L’experiència laboral, amb indicació dels diversos càrrecs ocupats, temps 

durant el qual s’ocuparen i detall de les funcions desenvolupades. 
-  Els coneixements i certificats lingüístics. 

 
e) Fotocòpia  de la documentació acreditativa d’estar en possessió, si escau, del 

nivell C de català de la Secretaria de Política Lingüística, equivalent o superior. 
En cas de no presentar-se l’acreditació documental corresponent, caldrà 
realitzar la prova de coneixements de la llengua catalana prevista en la base 
7.2. 

4.1.2. Les persones que superin les proves eliminatòries aportaran la documentació 
acreditativa de l’experiència laboral i de la formació complementària necessària per 
justificar els mèrits al·legats en el currículum,  durant el període que indiqui el l’òrgan 
de selecció i que es publicarà a la web municipal. 

 
- Pel que fa a l’experiència laboral, fotocòpia  de la Història de la Vida 

Laboral, emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social i qualsevol  
document que acrediti, d’una banda, el temps treballat i, de l’altra, la 
categoria professional i/o les funcions o projectes desenvolupats en cada 
lloc de treball. 

 
- Pel que fa a la formació, fotocòpia de les titulacions o certificats formatius 

emesos pel centre corresponent. En el cas que s’al·legui una titulació 
emesa a l’estranger, la persona aspirant haurà d’aportar certificat oficial de 
reconeixement o convalidació a Espanya. 

 
L’experiència laboral o la formació que s’al·leguin en el procés però que no resultin 
acreditades mitjançant la documentació adient no seran objecte de valoració en la 
fase de concurs. 

 
4.1.3.  Les persones aspirants que siguin treballadores de l’Ajuntament de Sant Cugat del 

Vallès no hauran d’aportar la documentació que es trobi en el seu expedient 
personal, però hauran de fer constar en la seva sol·licitud que les acreditacions 
corresponents ja hi consten. 

 
4.2. Lloc i termini de presentació de sol·licituds. 
 

Les sol·licituds per participar en la convocatòria es poden presentar al Registre General de 
l’Ajuntament, dins del termini improrrogable de vint dies naturals a comptar des de 
l’endemà de la publicació de la present convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, o bé mitjançant alguna de les altres formes previstes per l’article 38.4 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu Comú. 
 



 

4.3. La taxa per drets d’examen d’aquesta convocatòria, d’acord amb les ordenances fiscals  és 
de 19.15 euros. No obstant això   en resten  exemptes les persones aspirants que es 
trobin en situació de desocupació i que no percebin cap  prestació econòmica, segons 
certificat expedit per l’oficina del servei d’ocupació corresponent, o bé persones que 
acreditin una discapacitat igual o superior al 33 per cent, mitjançant el certificat emès per 
la Institució competent 
 
 

5. Admissió de les persones aspirants i inici de les proves 
 
5.1. Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la presidència de la corporació, o 

autoritat delegada, aprovarà, mitjançant resolució, la llista provisional de persones 
admeses i excloses i la llista provisional de persones exemptes de realitzar les proves de 
coneixement de llengua catalana. La resolució, amb les llistes completes i certificades, es 
publicarà a la pàgina web i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament. 

 
5.2.  Les persones aspirants disposaran d’un termini de deu dies, comptats a partir de l’endemà 

de la publicació de la resolució esmentada, per presentar possibles reclamacions 
adreçades a esmenar els defectes que pugui contenir la llista provisional de persones 
aspirants admeses i excloses. Si les persones aspirants excloses no presenten esmena 
dels defectes que se’ls imputa, la seva sol·licitud s’arxivarà sense cap altre tràmit.  

 
5.3 Transcorregut un termini no superior a un mes des de la finalització del termini anterior, la 

presidència de la corporació, o autoritat delegada, farà pública la resolució amb les llistes 
definitives de persones aspirants admeses i excloses, que serà objecte de publicació a la 
pàgina web i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament. Si el termini conclou sense que se n’hagi 
dictat resolució, les al·legacions s’entendran desestimades. 

 
5.4 Paral·lelament a la resolució prevista en el punt anterior, l’Ajuntament indicarà la data, hora 

i lloc de realització de la primera prova i detallarà els noms de les persones que formaran 
part de l’òrgan de selecció. 

 
5.5 Una vegada iniciat el procés selectiu, els anuncis de la realització de les proves restants 

es publicaran al tauler d’anuncis i a la pàgina web de l’Ajuntament. 
 
5.6 Els errors materials, de fet i aritmètics en la publicació de les resolucions i anuncis es 

poden esmenar en qualsevol moment del procés. 
 
 
6. Òrgan de selecció 
 
6.1.  L’òrgan de selecció estarà format per tres persones: 
 

- Una que n’exercirà la presidència i que disposarà de les facultats previstes per l’article 
23.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions 
Públiques i del Procediment Administratiu Comú. 

 
- Dues persones que actuaran com a vocals. 

 
Preferentment, les tres persones seran empleades de l’Ajuntament adscrites a Recursos 
Humans/o al mateix àmbit o unitat organitzativa que el lloc de treball a proveir, o bé tindran 
una especialitat afí a la requerida per participar en el procés de selecció.   

 



 

6.2.  Les funcions de secretaria de l’òrgan de selecció correspondran a una persona adscrita a 
la direcció de  Recursos Humans i Serveis Logístics de l’Ajuntament de Sant Cugat del 
Vallès, que actuarà amb veu però sense vot, llevat que sigui, alhora, vocal de l’òrgan. 

 
6.3.  Es designarà una persona suplent per a cadascuna de les que integraran l’òrgan de 

selecció, inclosa, si escau, la que desenvoluparà funcions de secretaria. 
 
6.4.  Els membres de l’òrgan de selecció hauran de posseir un nivell de titulació equivalent o 

superior a l’exigit per participar en la convocatòria. 
 

6.5.  Per tal que l’òrgan es pugui constituir vàlidament, serà necessària la presència de les 
persones que n’ostentin la presidència i la secretaria o, si s’escau, de les que les 
substitueixin, i, en tot cas, de la meitat, com a mínim, dels seus membres.  

 
6.6.  L’òrgan de selecció podrà disposar, si així ho creu convenient, la incorporació de personal 

tècnic especialista que col·labori en l’execució de les proves. En cas que en alguna prova 
participi aquest personal tècnic, serà necessària només la presència d’un membre de 
l’òrgan de selecció, designat prèviament, per assegurar-ne una realització correcta i 
traslladar posteriorment a l’òrgan els resultats de la prova o proves. El personal tècnic 
especialista podrà emetre els informes que correspongui i disposarà de veu davant de 
l’òrgan de selecció, però no de vot. 

 
6.7.  De totes les sessions de l’òrgan de selecció se n’estendrà l’acta corresponent. 
 
6.8.  El funcionament de l’òrgan es regirà per la normativa general sobre funció pública 

aplicable a les corporacions locals. 
 
 
7. Procediment de selecció 
 
7.1  El procediment de selecció serà el de concurs i constarà de diverses fases d’acreditació de 

mèrits i capacitats de les persones aspirants: prova de coneixements de llengua catalana 
per aquelles que no hagin acreditat estar en possessió del certificat de nivell C 
(suficiència); prova de caràcter pràctic, valoració de mèrits curriculars i entrevista personal. 

 
7.2  Primera fase: prova de coneixements de llengua catalana. 
 

Aquest exercici consistirà en l’acreditació de coneixements de la llengua catalana 
equivalents al nivell de suficiència (certificat C) de la Secretaria de Política Lingüística de 
la Generalitat de Catalunya. 

 
La qualificació serà d’apte o no apte. Les persones aspirants que siguin declarades no 
aptes quedaran eliminades del procés de selecció. 
 
Estaran exemptes de realitzar aquest exercici les persones que, en la seva sol·licitud de 
participació en el procés, hagin acreditat documentalment posseir el certificat de 
suficiència de llengua catalana (C) de la Secretaria de Política Lingüística, superior o 
equivalent 

 
7.3  Segona fase: prova de caràcter pràctic. 
 

La prova pràctica consistirà en respondre algunes qüestions breus i/o proposar un pla de 
treball en relació a un cas social a fi i efecte d’avaluar la competència tècnica de la 
persona candidata. La durada màxima de la prova serà de dues hores i la qualificació 



 

màxima que es podrà obtenir serà de 10 punts. Serà necessari un mínim de 5 per superar 
aquesta fase i prosseguir el procés selectiu. 

 
7.4 Tercera fase: valoració curricular. 
 

Aquesta fase consistirà en la valoració dels mèrits al·legats i acreditats per les persones 
participants en la seva sol·licitud, fins a un màxim de 10 punts, d’acord amb els criteris 
següents: 

 
a)  Per experiència professional (fins a 5 punts) 

 
a.1) Per experiència professional a l’administració pública en llocs de treball de 

categoria professional equivalent i de contingut funcional coincident o anàleg al 
de la plaça a proveir: 0,1 punts per mes treballat o fracció, fins un màxim de 4,5 
punts. 

 
a.2)  Per experiència professional al sector privat o com a professional lliure o 

autònom desenvolupant funcions de categoria professional equivalent i de 
contingut coincident o anàleg al de la plaça a proveir: 0,06 punts per mes treball 
o fracció, fins a un màxim de 3 punts. 

 
a.3)  Per experiència professional a l’administració pública, al sector privat i/o com a 

professional lliure o autònom en llocs de treball diferents dels esmentats en els 
dos punts anteriors però relacionats amb la plaça a proveir: 0,02 punts per mes 
treballat o fracció, fins a un màxim d’1 punts. 

 
b)  Per formació complementària (fins a 3 punts). 
 

b.1)  Per titulació universitària addicional de nivell equivalent o superior a la requerida 
per participar en el procés i que estigui relacionada directament amb la plaça: 1 
punt per titulació fins a un màxim d’1 punt. 

 
b.2) Per estar en possessió d’un màster i/o postgrau directament relacionats amb el 

lloc de treball a proveir: 0.50 punts per màster i 0.25 per postgrau fins a un 
màxim d’1 punt.  

 
b.3)  Per altres cursos, seminaris i/o jornades directament relacionats amb la plaça a 

proveir, d’acord amb l’escala següent: 
 

- Fins a 60 hores acumulades: 0,15 punts. 
- De 61 a 120 hores acumulades: 0,25 punt. 
- De 121 a 180 hores acumulades: 0,5 punts. 
- De 181 a 300 hores acumulades: 0,75 punts. 
- Més de 300 hores acumulades: 1 punt. 

 
En cas que a l’acreditació d’un curs/jornada no consti el nombre d’hores lectives, s’entendrà 
que la seva durada és de 5 hores. El nombre màxim d’hores que es computarà per cada curs 
serà de 60 
 

c)  Altres mèrits (fins a 2 punts).  
 

L’òrgan de selecció podrà considerar altres mèrits al·legats i justificats per les 
persones participants, fins a un màxim de 2 punts, sempre que es tracti de mèrits 
objectius i raonables per a la provisió del lloc de treball i relacionats amb  l’àmbit de 
treball i amb les funcions a desenvolupar. 



 

 
La documentació d’aquesta fase del procés de selecció, no s’haurà de lliurar en el moment de 
presentar la sol·licitud. L’òrgan de selecció, un cop iniciat el procés selectiu, obrirà un termini de 
presentació de documents, previ a la fase de valoració de mèrits, que es publicarà a la pagina 
web municipal. Tot i això, només es comptabilitzaran els mèrits al·legats dels quals ja s’estigués 
en possessió en la data de finalització de la presentació de sol·licituds de participació en el 
procés selectiu, i mai els que s’hagin meritat amb posterioritat a aquesta data. 

 
 
7.5 L’òrgan de selecció proposarà, per integrar la borsa objecte de la convocatòria, les       

persones que hagin superat totes les fases del procés selectiu. La llista de persones 
incloses en la borsa s’ordenarà de major a menor puntuació global en el conjunt del procés 
de selecció, la qual cosa determinarà l’ordre de crida. 

 
 
8. Finalització del procés i funcionament de la borsa 
 
8.1 Conclòs el procés i conegut el resultat final, l’òrgan de selecció farà pública, a la pàgina 

web municipal, la relació de persones aprovades per ordre de puntuació. Aquesta relació 
de persones conformarà la borsa de treball que es mantindrà vigent fins  una propera 
convocatòria. 

 
8.2 Les persones que formin part de la borsa de treball seran cridades per cobrir les 

incidències del personal amb la categoria de treballador social, en qualsevol horari de 
treball dels existents. L’ordre de la crida serà la puntuació obtinguda en el procés de 
selecció 

 

8.3 La permanència del personal seleccionat en la borsa resta condicionada a la seva    
disponibilitat immediata en el moment de la crida i a la valoració favorable del 
desenvolupament de les tasques realitzades. En aquest sentit, la Corporació podrà deixar 
sense efecte el nomenament o contracte si, transcorreguts tres mesos des de l’inici de la 
prestació de serveis, es produeix una manifesta falta d’idoneïtat de la persona interina o 
contractada per al desenvolupament de les funcions pròpies del lloc de treball. 

8.4 La falta d’acreditació, en el moment de procedir al nomenament o contractació, d’algun      
dels requisits previstos, comportarà la baixa de la borsa. 

 
9. Facultats de l’òrgan de selecció 
 
L’òrgan de selecció estarà facultat per resoldre qualsevol qüestió que es plantegi des del 
moment de la seva constitució.  
 
 
10. Règim de recursos 

 

10.1 Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit dictats per l’Alcaldia-Presidència de 
l’Ajuntament o per l’òrgan municipal competent, si aquests últims decideixen directament o 
indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés 
selectiu o produeixen indefensió o perjudici irreparable als drets i interessos legítims, les 
persones interessades podran interposar potestativament, d’acord amb l’article 116 de la 
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, recurs de reposició en el termini d’un mes a comptar a 



 

partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, o bé podran interposar recurs 
contenciós administratiu d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos a 
comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació. 

 
10.2 Contra es resolucions definitives i els actes de tràmit de l’òrgan de selecció, si aquests 

últims decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la 
impossibilitat de continuar el procés selectiu o produeixen indefensió o perjudici irreparable 
a drets i interessos legítims, les persones interessades podran interposar, en el termini 
d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, recurs d’alçada 
davant l’Alcaldia-Presidència de la corporació. 

 
10.3 Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que      

considerin convenient per a la defensa dels seus interessos. 
 
 
Sant Cugat del Vallès,  13 de desembre de 2013. 
 
 
 
El Director de Recursos Humans      La Gerent 
i Serveis Logístics 
                
 
 
 
Jordi Matias i García                             Carme Oliver i Riera 
 

 
 
 

 
 

El tinent d’alcalde de Governació, 
Seguretat i Participació Ciutadana. 

 
 
 
 
 

Francesc Carol Alférez 
 
 


