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PROCÉS DE SELECCIÓ PER A LA PROVISIÓ DE 1 TÈCNIC/A PREVENCIÓ DE 

DROGODEPENDÈNCIES, AMB UN CONTRACTE DE 20H SETMANALS DURANT 6 

MESOS  A TRAVÉS DEL CONSELL COMARCAL DEL BERGUEDÀ. 

 

 

A través de la Direcció de Serveis de Cooperació Local de la Diputació de Barcelona 

mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona –BOPB- del dia 25 de 

març de 2015 publica l’anunci d’aprovació del “Programa complementari de garantia 

de cohesió social”, del seu règim de concertació i de la concessió d’ajuts, en el marc del 

Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.  

 

El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 31 de maig de 2012 va aprovar el Pla 

“Xarxa Governs Locals 2012-2015”, que és l’instrument preferent per a l’exercici de les 

funcions d’assistència i cooperació local de la Diputació de Barcelona, així com també el 

seu Protocol general, que té com a finalitat establir el marc general i el procediment 

d’implementació de les actuacions i dels recursos que es comprenguin al Pla de 

referència.  

 

L’esmentat Protocol general, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 8 

de juny de 2012, configura els Programes complementaris com un dels instruments 

que, juntament amb les Meses de Concertació i els Catàlegs de concertació, preveuen i 

orienten el funcionament del sistema de concertació i l’accés als àmbits de concertació 

definits a la clàusula 7a del Protocol general.  

 

El Programa complementari té per objecte contribuir a garantir la cohesió social, la 

prestació adequada dels serveis socials, la promoció de la reinserció social de les 

persones i donar resposta a les situacions de risc d’exclusió social, en molts casos 

agreujades a conseqüència de la conjuntura econòmica actual.  

 

El present Programa complementari de garantia de cohesió social, es caracteritza pel 

seu enfocament vers les persones i les famílies i es basa en el suport a la prestació de 

serveis socials bàsics i en la gestió de prestacions socials amb rellevància manifesta per 

la qualitat de vida de les persones, però des d’una òptica flexible, modulable en raó de 

la multiforme realitat dels ajuntaments i dels consells comarcals.  

 

Són destinataris dels ajuts previstos en el marc del present Programa complementari de 

garantia de la cohesió social els ajuntaments i els consells comarcals de la demarcació 

territorial de Barcelona. 

 

 

 

 

 

 

http://www.adbergueda.cat/
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1.- OBJECTE DEL PROCÉS DE SELECCIÓ 

 

És objecte de la present convocatòria la selecció d’1 Tècnic/a de prevenció de 

drogodependències destinat a desenvolupar el Pla de prevenció de drogues del 

Berguedà  i realització del Servei d’informació i suport a les drogodependències, a 

través del Consell Comarcal amb un contracte de 20h setmanals per un període de de 6 

mesos (prorrogable com a màxim fins a juny de 2016), amb horari flexible, adaptat a les 

necessitats del servei (previsió de treball 3 tardes i 2 matins).  

El lloc de treball estarà situat al Consell Comarcal del Berguedà, el desenvolupament de 

les diferents actuacions implica la mobilitat comarcal. 

 

 

2.- CONDICIONS DELS ASPIRANTS 

 

Per prendre part en el procés selectiu és necessari que els aspirants reuneixin, en la 

data de finalització del termini de presentació de les sol·licituds, els requisits següents 

que hauran de mantenir durant tot el procés selectiu: 

 

Requisits generals: 

a) Tenir nacionalitat espanyola o la de qualsevol dels estats membres de la Unió 

Europea o la d’altres estats als quals els hi sigui d’aplicació la lliure circulació de 

treballadors en virtut de tractats internacionals ratificats per Espanya. 

b) Haver complert els 16 anys i no excedir de l’edat màxima de jubilació forçosa. 

c) No estar inhabilitat absolutament ni especialment per sentència ferma per a l’exercici 

de funcions públiques ni haver estar separat del servei de l’Administració mitjançant 

expedient disciplinari. 

d) No patir malaltia o defecte físic que impedeixi el normal desenvolupament de les 

funcions corresponents. 

 

 

 

Requisits específics: 

 

- Estar en possessió d’una Diplomatura o Llicenciatura de l’àmbit social o equivalent o 

bé de la titulació de Tècnic Superior (cicle formatiu de grau superior en integració 

social o assimilat)  

- Es valorarà l’experiència i/o coneixements en matèria de dinamització juvenil, 

polítiques de joventut i/o prevenció de drogues i promoció de la salut. 

- Disposar del permís de conducció de classe B, i de vehicle propi. Estar disposat a fer 

desplaçaments amb el vehicle propi. 

http://www.adbergueda.cat/
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- Acreditar estar en possessió del certificat de coneixements de llengua catalana de la 

Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya nivell C de 

suficiència o alguna de les titulacions equivalents. 

 

 

Els/les aspirants donen el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter 

personal que són necessàries per prendre part en la convocatòria i per a la resta de la 

tramitació del procés selectiu, d’acord amb la normativa vigent 

 

 

Tasques a realitzar: 

 

- Dinamització del Pla de prevenció de drogodependències del Berguedà 

- Servei personalitzat d’assessorament a joves , adolescents i famílies de la comarca 

em relació al consum de drogues. 

- Servei d’assessorament als professionals dels diferents àmbits: educatiu, assistencial, 

juvenil... 

- Realització d’accions formatives als professionals de la xarxa. 

- Accions formatives i informatives adreçades a les famílies i entitats juvenils. 

- Realització de xerrades o tallers als centres educatius de la comarca. 

- Manteniment i difusió de la cartera de recursos existents per a la intervenció en la 

prevenció i atenció de les drogodependències. 

 

 

3.- INSTÀNCIES 

Les instàncies sol·licitants hauran de ser presentades de forma presencial al Consell 

Comarcal del Berguedà (C/ Barcelona, 49, 3r – de Berga) fins el 20 de maig de 2015 a 

les  14.00h o telemàticament ccbergueda@ccbergueda.cat 

 

Les instàncies hauran d’anar acompanyades de la següent documentació: 

 

a) Currículum vitae  

b) Fotocòpia del DNI / NIE o passaport 

c) Fotocòpia autentificada de la titulació exigida, o resguard de pagament dels 

drets d’obtenció. 

d) Vida Laboral (on s’acrediti el temps treballat amb les dates d’alta i baixa, funcions 

i categoria professional dels diferents llocs on s’ha treballat). En el seu defecte es 

pot presentar qualsevol altre documentació que acrediti els diferents treballs 

realitzats. 

e) Justificants acreditatius dels mèrits al·legats, el quals hauran de ser originals o 

còpies. 

Els cursos, seminaris i jornades que s’al·leguin com a mèrits hauran de ser 

acreditats mitjançant fotocòpia dels títols oficials o homologats, en el que hi 

http://www.adbergueda.cat/
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consti el centre emissor dels mateixos, així com les hores de durada, assistència 

o aprofitament. 

f) Fotocòpia de la documentació acreditativa d’estar en possessió del certificat 

de coneixements de llengua catalana de nivell C (o superior) de la Secretaria de 

la Direcció de Política Lingüística, o equivalent.   

 

Aquests documents justificatius només es podran presentar durant el període de 

recollida d’instàncies. Els mèrits insuficientment justificats no seran valorats. 

 

En el cas que la documentació presentada es consideri que no acredita de manera 

suficient els mèrits al·legats, es podran sol·licitar altres documents que es considerin 

necessaris per a la correcta valoració. 

 

 

4.- ADMISSIÓ D’ASPIRANTS 

 

Un cop finalitzat el termini de presentació d’instàncies, al Consell Comarcal del 

Berguedà es  valorarà la documentació i publicarà a la cartellera del Consell Comarcal 

del Berguedà, a la web www.adbergueda.cat;el dia 22 de maig de 2015 la llista de 

persones admeses i excloses. 

 

 

5.- TRIBUNAL QUALIFICADOR 

 

El tribunal qualificador estarà constituït per membres de l’equip tècnic del Consell 

Comarcal del Berguedà i del Servei d’Ocupació del Berguedà de l’Agència de 

Desenvolupament del Berguedà. 

 

Es podrà recusar el tribunal d’acord amb l’article 29 de la Llei 30/1992, de 26 de 

novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 

administratiu comú. 

 

El tribunal qualificador queda facultat per resoldre els dubtes que es presentin i 

prendre els acords necessaris en tot allò no previst en aquestes bases. 

El tribunal podrà disposar la incorporació a les seves tasques d’assessors especialistes, 

per a les proves corresponents dels exercicis que estimin pertinents, limitant la seva 

actuació a prestar la seva col·laboració en les respectives especialitats tècniques. 

 

 

6.- PROCÉS SELECTIU 

 

El procés de selecció constarà de les següents fases: 

 

1. Valoració de mèrits 

http://www.adbergueda.cat/
http://www.adbergueda.cat/
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Els mèrits que el Tribunal considera a l’efecte de la qualificació d’aquesta fase que les 

puntuacions màximes són les següents: 

 

a) Experiència professional, a justificar mitjançant serveis prestats a l’administració 

pública o en el sector privat, en llocs de treball de funcions equivalents o anàlogues a 

les de la plaça a cobrir, prestats en virtut de contracte laboral o relació funcionarial, a 

raó de 0.10 punts per cada mes treballat; fins a un màxim de 3 punts. 

 

La valoració dels serveis prestats en l’àmbit d’una Administració Publica, es farà a través 

de la certificació del/a Secretari/a o de l’òrgan competent en matèria de personal de 

l’Administració corresponent dels serveis prestats en l’òrgan públic o contracte laboral. 

 

La valoració dels serveis prestats en l’àmbit privat, en virtut d’un contracte de 

naturalesa laboral, es farà a través de l’aportació de còpia del contracte laboral i/o de 

l’informe de vida laboral emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social, en els 

quals hi haurà de constar de forma clara i expressa la categoria professional i el període 

concret de prestació dels serveis. 

 

B) Cursos de formació i perfeccionament sobre matèries relacionades amb les 

funcions pròpies de la plaça a cobrir, amb un màxim de 3 punts, segons el barem 

següent: 

 - Cursos de durada superior a 20 hores:  0.20 per cada curs 

 - Cursos de 10 a 19 hores de durada: 0.10 per cada curs. 

 - Cursos d’una durada inferior a 10 hores : 0.05 per cada curs. 

 

 

2. Entrevista personal 

El Tribunal sotmetrà als aspirants a una entrevista personal. Aquesta versarà sobre 

qüestions pròpies de la plaça, la trajectòria i experiència professional de l’aspirant i les 

característiques personals d’adequació al lloc de treball. 

 

Aquesta prova tindrà caràcter obligatori i es puntuarà fins a un màxim de 4 punts. 

 

 

La qualificació de cada aspirant serà la suma de les qualificacions obtingudes a les 

successives fases del procés de selecció, sempre i quan els aspirants siguin declarats 

aptes en les proves eliminatòries. 

 

Finalitzada la qualificació dels aspirants, el Tribunal farà públic en la web 

www.bergueda.cat (C/ Barcelona, 49, 3r – de Berga) , i a la cartellera del Consell 

Comarcal del Berguedà un llistat ordenat dels aspirants. 

Les persones que no hagin estat seleccionades quedaran en reserva. 

 

El Tribunal proposarà al President de la Corporació la contractació dels aspirant que 

hagin obtingut major puntuació. 

http://www.adbergueda.cat/
http://www.bergueda.cat/
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8.- CONTRACTACIÓ 

 

Transcorregut el termini de presentació de  la documentació, es procedirà a la 

contractació dels aspirants proposats pel Tribunal. 

 

Si el candidat proposat no presentés la documentació o no reunís els requisits exigits 

en el moment de contractació, no podrà ser contractat i quedarà exclòs del procés 

selectiu. En aquest cas, el president durà a terme la contractació de l’aspirant que figuri 

a continuació en el llistat de puntuacions. 

 

 

9.- DURACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ I DEDICACIÓ 

 

El contracte laboral que es subscriurà pel treballador/a serà de 20h setmanals per un 

periode de 6 mesos de durada, prorrogable. 

 

 

El sou base anual serà: 13.802,32€ 

 

 

Berga,13 de maig de 2015  

Consell Comarcal del Berguedà 

 

http://www.adbergueda.cat/

