
 
 

BASES REGULADORES QUE REGEIXEN LA CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS SELECTIU PER A  

CONSTITUIR LA BORSA DE TREBALL DELS SERVEIS SOCIALS BÀSICS I PROJECTES 

D’INTERVENCIÓ SOCIAL DE L’ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES  DEL CONSELL COMARCAL 

DEL BERGUEDÀ  

1. Normes generals 

 

1.1. L’ objecte d’aquesta convocatòria és la selecció de personal laboral no permanent per 

integrar les borses de treball de les categories laborals que s’indiquen, per cobrir amb 

caràcter transitori, vacants que es puguin produir, substitucions o necessitats 

concretes prioritàries de personal per a execució de programes o projectes de caràcter 

temporal o per excés o acumulació de tasques, en els llocs de treball objecte de la 

convocatòria (substitucions en períodes de vacances, baixes laborals i altres 

contingències que impedeixin donar continuïtat al servei). 

 

1.2. Aquesta Borsa quedarà oberta als ajuntaments de la comarca que s’hi hagin adherit 

mitjançant conveni, amb l’objectiu de proveir-los de llocs de treball de caràcter 

temporal, amb les mateixes característiques que aquesta convocatòria. 

 

1.3.  Les places que es convoquen estan adscrites a l’Àrea d’Atenció a les Persones del 

Consell Comarcal del Berguedà. 

 

Les característiques específiques dels llocs de treball s’indiquen als annexos 

corresponents: 

 * Annex 1 Treballadors/ores Socials 

 * Annex 2 Educadors/ores  Socials 

 

1.4. Les retribucions a percebre seran les que corresponguin, en funció del lloc de treball a 

cobrir.  

 

1.5. La durada de la contractació estarà subjecte a les necessitats del lloc de treball a cobrir 

temporalment, cosa que quedarà acreditada en l’expedient. 

 

2. Condicions i requisits que han de reunir els aspirants 

 

Per  poder participar en els processos selectius caldrà reunir els requisits següents: 

2.1. Tenir nacionalitat espanyola o ser ciutadà de la Unió o dels Estats que formen part de 

l'Acord Econòmic Europeu o Suïssa i que es trobin a Espanya en exercici de la lliure 

circulació i residència. També s’hi podran inscriure els estrangers titulars d'una 

autorització per residir en territori espanyol que habiliti per treballar. 

 



 
2.2.  Estar empadronat a qualsevol  localitat del territori nacional espanyol. 

 

2.3. Tenir més de 16 anys i no excedir de l’edat màxima de jubilació forçosa. 

 

2.4. No patir cap malaltia ni estar afectats per cap limitació física o psíquica que sigui 

incompatible amb l’exercici normal de les funcions pròpies del lloc de treball o que 

l’impedeixi. 

 

2.5. No estar inhabilitat/ada per sentència ferma per a l'exercici de les funcions públiques, 

ni haver estat separat/ada, per resolució disciplinària ferma, del servei de qualsevol 

administració pública o d’òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats 

autònomes. En el cas de tenir la nacionalitat d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o 

en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que 

impedeixi, en el seu estat, en els mateixos termes,  l’accés a l'ocupació pública. Les 

persones participants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran d’acreditar, 

mitjançant declaració jurada o promesa, que no estan sotmeses a cap sanció 

disciplinària o condemna penal que els impedeixi l’accés a la funció pública en el seu 

estat d’origen. 

 

2.6. No trobar-se afectat per cap de les causes d’incopatibilitat previstes en la legislacó 

vigent. 

 

2.7. Estar en possessió del títol que es determini en l’annex de les bases corresponent a la 

plaça/lloc de treball convocat. Si es tracta d’un títol obtingut a l’estranger, cal disposar, 

en la data límit per a la presentació d’instàncies, la credencial que n’acrediti 

l’homologació emesa pel Ministeri 'Educació i Ciència. En el cas de presentar una 

titulació equivalent a l’exigida com a requisit, correspon a  l’aspirant acreditar-ne  

l’equivalència mitjançant norma legal o certificació expedida pel Ministeri. 

 

2.8. No haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i 

indemnitat sexual, que inclou l'agressió i l’abús sexual, l'assetjament sexual, 

l'exhibicionisme i la provocació sexual, la prostitució i l'explotació sexual i la corrupció 

de menors, així com pel delicte de tràfic de persones contra la llibertat i la indemnitat 

sexual i essers humans. 

 

2.9. Acreditar el nivell de coneixement de català. L’acreditació es farà mitjançant el 

certificat de la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya o 

dels reconeguts per aquesta institució com a equivalents d'acord amb el que estableix 

l'Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, per la qual es refonen i s'actualitzen els 

títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la 

Secretaria de Política Lingüística, i posterior modificació (Ordre VCP/233/2010, de 12 



 
d'abril). 

(http://llengua.gencat.cat/ca/serveis/acreditacio_coneixements/certificats_de_catala/

equivalencies_i_acreditacio_de_coneixements_de_catala/). 

 

    2.10. Disposar de permís de conducció de vehicles classe B en vigor, i de vehicle propi. 

Les condicions i  els requisits dels aspirants s’hauran d’acreditar en el moment de la 

presentació de la sol·licitud de participació en el procés i s’han de mantenir durant tota la 

vigència de la borsa. En el supòsit que el Consell Comarcal ho considerin oportú, podrà 

demanar l’acreditació de totes o algunes condicions requerides. 

 

3. Forma i termini per a la presentació de sol·licituds 

 

3.1. Les persones que desitgin participar en aquest procés de selecció han de presentar la 

sol·licitud en model normalitzat, dirigida al president del Consell Comarcal del 

Berguedà,  en la qual faran constar que compleixen les condicions i els requissits 

exigits en la convocatòria i que coneixen i accepten les bases de la mateixa. 

El model estarà disponible a la seu electrònica i a les oficines del Consell Comarcal del 

Berguedà (Registre). 

3.2.  Les sol·licituds es presentaran a l’Oficina de Registre del Consell Comarcal del  

Berguedà: Carrer Barcelona 49, 3r -08600 Berga (horari de dilluns a divendres de 9 h a 

14 h), o  bé mitjançant el procediment que regula la Llei 39/2015. 

En cas que per a la presentació de sol·licituds es faci servir el procediment regulat a 

l’article 38.4, l’aspirant haurà de remetre el mateix dia en què presenti la sol·licitud, el 

comprovant de correus, consignant nom i convocatòria, via correu electrònic a 

gerencia-ccb@ccbergueda.cat i a serveissocials@ccbergueda.cat. 

La sol·licitud no s’admetrà si es rep posteriorment a la data de finalització del termini 

assenyalat en l’anunci i, en tot cas, transcorreguts cinc dies a aquesta data sense que 

s’hagi rebut la documentació. 

3.3. La documentació que l’aspirant ha de presentar juntament amb les sol·licituds per 

prendre part en el procés selectiu és la següent: 

A. Sol·licitud adreçada al president, amb indicació expressa del procés selectiu 

al que es presenta. 

B. Fotocòpia del document nacional d'identitat, NIE o passaport. 

C. Fotocòpia compulsada de la titulació exigida  per participa en el procés 

selectiu. Si es tracta d’un títol obtingut a l’estranger, cal que estigui homologat 

http://llengua.gencat.cat/ca/serveis/acreditacio_coneixements/certificats_de_catala/equivalencies_i_acreditacio_de_coneixements_de_catala/
http://llengua.gencat.cat/ca/serveis/acreditacio_coneixements/certificats_de_catala/equivalencies_i_acreditacio_de_coneixements_de_catala/


 
per part del Ministeri d’Educació i que se’n presenti la corresponent traducció 

jurada. 

D. Certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals o el 

consentiment perquè aquest Consell Comarcal pugui consultar directament les 

dades.  Els aspirants d’origen estranger o que no tinguin la nacionalitat 

espanyola, a més, hauran de presentar un certificat negatiu d’antecedents 

penals del país d’origen, traduït i legalitzat d’acord amb els convenis 

internacionals existents, amb relació als delictes a què és refereix l’art. 13.5 de 

la Llei Orgànica 1/1996,de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, de 

modificació parcial del Codi Civil i de la Llei d’Enjudiciament Civil. 

E. Documentació que acrediti el coneixement de la llengua catalana, si escau. 

F.Currículum amb la informació mínima següent:  Dades personals i de 

contacte.  Formació acadèmica reglada.  Formació complementària, amb 

indicació del nombre d’hores lectives de cada curs o seminari.  Experiència 

laboral, amb indicació dels diversos càrrecs ocupats, temps durant el qual es 

varen ocupar i detall de les funcions desenvolupades.  Coneixements i 

certificats lingüístics. 

– Documentació acreditativa de l’experiència laboral i de la formació 

complementària justificativa dels mèrits al·legats en el currículum: 

F.1. L’experiència laboral en administracions públiques s’acreditaran 

mitjançant certificat de serveis prestats i un informe del responsable del servei 

amb les funcions realitzades. 

F.2. L’experiència laboral en empreses privades i entitats s’acreditarà 

mitjançant informe de vida laboral expedit per la TGSS, juntament amb el 

contracte i un certificat de l’empresa en què es facin constar les funcions 

realitzades. 

F.3.  La formació s’acreditarà mitjançant fotocòpia de les titulacions o 

certificats  formatius emesos pel centre corresponent en què constarà la 

denominació el centre emissor, el nombre d’hores, el programa formatiu i 

l’assistència, i en el seu cas, aprofitament. 

F.4. Els aspirants que tinguin la condició legal de discapacitat, hauran 

d’adjuntar el certificat de l’equip de valoració que acrediti la condició 

esmentada, i han de fer constar si requereixen alguna adaptació especial per a 

la realització de la prova. 

F.5. Fotocòpia del permís de conduir. 

3.4. Aquesta documentació ha de presentar-se dins el termini de presentació. 



 
 

3.5. El termini per a la presentació de sol·licituds serà de quinze dies naturals a partir de la 

publicació de l’edicte al BOP. 

 

3.6. Amb la formalització i la presentació de la sol·licitud l’aspirant dóna el seu 

consentiment al tractament de les dades de caràcter personal necessari per al 

desenvolupament del procés selectiu i la contractació del personal, d’acord amb la 

normativa vigent. Per exercir els drets d’accés, oposició, rectificació i cancel·lació, els 

candidats han de dirigir-se al responsable del tractament, que és el Consell Comarcal 

del Berguedà. 

 

4. Llista d’admesos i exclosos 

 

4.1. Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la presidència dictarà resolució  en  

el termini de tres dies,  per la  que es declararà aprovada provisionalment la llista de 

persones admeses i excloses, amb el detall dels motius d’exclusió, la llista provisional 

de persones exemptes de realitzar les proves de coneixement de llengua catalana, la 

composició de l’òrgan tècnic de selecció i la data, hora i lloc de realització de les 

proves. Per a l’admissió dels aspirants es tindran en compte les dades que facin 

constar a la sol·licitud, essent de la seva responsabilitat la veracitat de les dades. 

La publicació de la citada resolució es farà al web i al tauler d’anuncis del Consell 

Comarcal del Berguedà. 

4.2. Les persones aspirants disposaran d’un termini de cinc dies hàbils, 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. Les reclamacions que es presentin s’hauran 

de resoldre per la presidència dins del termini dels deu dies hàbils següents al de la 

finalització del termini de presentació de les sol·licituds, transcorregut el qual sense 

que s’hagi dictat resolució, s’han d’entendre desestimades les possibles al·legacions o 

reclamacions presentades. 

Les al·legacions o les reclamacions s’acceptaran o es refusaran en la resolució en la 

qual s’aprovi la llista definitiva que es farà pública en la mateixa forma indicada per a la 

llista provisional. 

5. Tribunal qualificador 

Quant a l’òrgan de selecció cal tenir en compte el que disposa l’article 60 de la Llei7/2007, 

de 12 d’abril, de l’estatut bàsic de l’empleat públic, que estableix que “els òrgans de 

selecció seran col·legiats i la seva composició s’ha d’ajustar als principisd’imparcialitat i 

professionalitat dels seus membres”. 



 
El personal de selecció o de designació política, els funcionaris interins i el personal 

eventual no poden formar part dels òrgans de selecció. 

L’abstenció i la recusació dels membres del tribunal serà de conformitat amb els articles 28 

i 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 

públiques i del procediment administratiu comú. 

Els òrgans de selecció actuaran amb plena autonomia i els seus membres seran 

personalment responsables de l’objectivitat del procediment, de l’estricte compliment de 

les bases de la convocatòria i dels terminis establerts per a la realització i la qualificació de 

les proves i la publicació dels resultats. 

El tribunal resoldrà els dubtes o reclamacions que puguin originar-se amb la interpretació 

de l’aplicació de les bases d’aquesta convocatòria, així com el que s’ha de fer en els casos 

no previstos. 

El tribunal estarà format per: 

– La tècnica responsable dels  Serveis Socials del Consell Comarcal del Berguedà 

-Un/s tècnica dels serveis socials bàsics del Consell Comarcal del Berguedà 

–Un/a tècnic/a en matèria de polítiques ocupacionals  

– Un membre de l’àrea de Secretaria del Consell Comarcal del Berguedà en qualitat de 

secretari del tribunal. 

 

6. Sistemes de selecció i desenvolupaments dels processos 

6.1. Primera fase  

             – Prova de coneixement de la llengua catalana 

 Aquesta prova tindrà caràcter obligatori i eliminatori  per a les persones qe no hagin 

acreditat  documentalment el coneixement del nivell de suficiènacia C1, de la Direcció 

General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, o reconeguts per aquest 

organisme com a equivalents. 

– Prova de coneixements teoricopràctics 

Prova de caràcter obligatori i eliminatori. 

Consistirà en la resolució , en el termini màxim d’1 hora, d’un o diversos casos pràctics 

que plantejarà el tribunal sobre matèries relacionades amb el lloc de treball a 

desenvolupar. La prova es valorarà sobre els 10 punts. Per superar la prova, les 

persones aspirants han d’obtenir una puntuació mínima de 5 punts. En cas contrari, 

quedaran eliminats. 



 
         

 6.2. Segona fase 

− Valoració de mèrits  

Es valoraran els mèrits al·legats pels aspirants que han superat la primera fase del 

procés selectiu, en base a la documentació presentada i d’acord amb els barems que 

s’indiquen. No seran valorats els mèrits al·legats que no siguin acreditats degudament 

d’acord amb el que es preveu en aquestes bases. 

Els mèrits es computaran amb referència a la data de finalització del termini de 

presentació de sol·licituds (no es computaran el mèrits obtinguts després d’aquesta 

data). 

La qualificació màxima dels mèrits és de 3 punts 

A) Experiència professional. Fins a un màxim d’1,75 punts 

Per serveis prestats en llocs de treball d’igual categoria, ja sigui a l’Administració 

pública o en entitats o empreses contractades per l’Administració pública per prestar 

un servei públic sempre que estigui acreditat degudament. Es valorarà a raó de 0,09 

punts per mes complet. 

No es computen els serveis prestats simultàniament amb d’altres igualment al·legats. 

Es considera que un mes comprèn 30 dies. 

B) Formació i perfeccionament. Fins a un màxim d’1,25 punts 

Es valora l’assistència als cursos, jornades i seminaris de formació, d'especialització o 

de perfeccionament, en funció de la seva homologació o nivell acadèmic i de la relació 

amb les funcions pròpies del lloc de treball que es convoca o amb les habilitats que 

aquests llocs requereixen. 

B.1. Cursos, jornades i seminaris de formació, directament relacionats amb la plaça a 

proveir: 0,5 punts màxim. 

–  de 10 a 19 hores: 0,1 punts per curs 

–  de 20 a 39 hores: 0,2 punts per curs 

–  de 40 a 79 hores: 0,35 punts per curs 

– de 80 hores o més: 0,50 punts per curs 

La formació acreditada en què no consti el nombre d’hores lectives no es valorarà. 

Tampoc es valoraran les titulacions acadèmiques exigides com a requisit per participar 

en aquest procés selectiu, ni les titulacions que siguin necessàries per assolir-ne altres 

que s’al·leguin com a mèrit. 



 
Les diferents edicions d’un mateix curs seran valorades un sol cop. 

B.2. Màsters i postgraus directament relacionats amb el lloc de treball que es convoca: 

0,75 punts per titulació acreditada. 

– Entrevista personal 

Si el tribunal ho considera oportú, es podrà realitzar una entrevista amb relació a les 

competències i les habilitats dels aspirants en relació al lloc de treball objecte de la 

convocatòria. 

Es qualificarà amb una puntuació de 0 a 3 punts 

 

7. Qualificació final i finalització del procés 

7.1. La qualificació final dels aspirants es determinarà per la suma de les qualificacions 

obtingudes en el procés selectiu, primera i segona fase. 

7.2. L’òrgan tècnic de selecció farà pública, per ordre de puntuació final, la relació de 

les persones que han superat el procés selectiu i elevarà la proposta a la presidència 

perquè constitueixi la borsa de treball, d’acord amb l’ordre derivat de la puntuació 

obtinguda en el procés selectiu. 

7.3. La prova podrà quedar deserta en els supòsit que els aspirants no hagin assolit la 

puntuació mínima.             

 

8. Constitució i vigència de la borsa de treball 

 

−Un cop realitzada la llista única de les qualificacions de tots els aspirants, el tribunal 

proposarà al president del Consell Comarcal del Berguedà la relació d’aprovats, per tal que 

constitueixi la borsa de treball.  

  

– El president mitjançant la resolució, aprovarà la constitució de la borsa de treball, que es 

farà pública a la web del Consell Comarcal del Berguedà i al tauler d’anuncis. 

La vigència de la borsa serà de tres anys a comptar a partir de la data de la resolució que 

n’aprovi la constitució.  

 

 

9.  Funcionament de la borsa de treball. 

 

Les persones que formin part de la borsa de treball seran cridades a mesura que es 

produeixin les necessitats d’ocupació que sorgeixin en qualsevol horari de treball d’acord 

amb l’ordre de relació establert. 



 
El responsable de personal contactarà amb la persona que ocupi el primer lloc de la 

relació. Primer ho farà telefònicament, un màxim de dues vegades en diferent franja 

horària i, si no es pot s’establirà el contacte mitjançant correu electrònic, que caldrà que 

sigui respost com a màxim a les 12 hores del següent dia hàbil. En cas que no hi hagi 

resposta, o bé si es rebutja l’oferiment, es contactarà amb la persona següent de la llista i 

així successivament. 

Correspon a les persones que integren la borsa de treball l'obligació de facilitar i actualitzar 

en tot moment les dades de contacte (adreça de correu electrònic i telèfons de contacte). 

Finalitzat el període de treball, sempre quan la borsa de treball continuï vigent, l’aspirant 

tornarà a la mateixa posició que ocupava a la borsa, a l’expectativa de noves crides. 

La permanència del personal seleccionat en aquesta borsa resta supeditada a la seva 

disponibilitat immediata per cobrir les incidències que es presentin i a la valoració 

adequada del desenvolupament de les tasques realitzades. La falta d’acreditació, en el 

moment de procedir a la contractació, d’algun dels requisits previstos comportarà la baixa 

de la borsa; també serà baixa de la borsa la persona que prèviament hagi treballat en 

aquesta categoria i existeixi que hi tingui un informe negatiu. 

-Suspensió: La persona candidata mantindrà la seva posició a la borsa de treball en situació 

de suspensió provisional, en els casos de: 

*Trobar-se en situació laboral activa de durada superior a la que s'ofereix 
               *Trobar-se en situació de permís de maternitat o paternitat, adopció o acolliment. 

*Dones embarassades també poden demanar la suspensió de la llista entre el període                                            
comprès entre el setè mes de l’embaràs i el moment del part. 
*Intervenció quirúrgica o hospitalització 
*Incapacitat temporal 
* Exercici de càrrec públic representatiu 
* Situació greu d’un familiar fins al primer grau de consanguinitat o d’afinitat i que 
necessita la cura de l’aspirant  
*Defunció de familiars fins a segon grau de consanguinitat o afinitat, amb una limitació 
temporal de fins a quatre dies. 

 
En aquests casos haurà de justificar-se documentalment en els 10 dies naturals següents a la 

data en què es produeixin aquestes situacions En cas de no justificarse dins d'aquest termini, 

passarà a ocupar el darrer lloc de la llista. Una vegada finalitzada la situació per la qual es va 

produir la reserva, la persona interessada haurà de justificar-ho en el termini de 10 dies 

mitjançant instància; en cas contrari, també passarà a ocupar l’últim lloc de la llista.  

Les persones que formin part de la borsa de treball seran cridades a mesura que es produeixin 

les necessitats d’ocupació de l’Àrea d’Atenció a les Persones del Consell Comarcal del 

Berguedà. 

La permanència del personal seleccionat en aquesta borsa resta supeditada a la seva 

disponibilitat immediata per cobrir. 



 
10. Període de prova 

El període de prova es realitzarà sota la tutoria de la persoa  responsable de la unitat on estigui 

assignat, la qual  tindrà cura que el personal de nou ingrés adquireixi la formació pràctica que 

demana el lloc de treball i que assumeixi progressivament les funcions que li han de 

correspondre. 

Durant el període de prova es realitzarà una avaluació per part del responsable. El personal de 

nou ingrés que no assumeixi els nivells suficients d’integració i eficiència al lloc de treball 

objecte de la convocatòria, serà declarat no apte per a desenvolupar les tasques exigides 

mitjançant resolució motivada de presidència a proposta del cap del servei on hagi estat 

assignat i perdrà, en conseqüènci,a tots els drets de la seva relació contractual i la seva 

permanència a la borsa de treball. 

11. Incidències 

Les bases i la convocatòria poden ser impugnades de conformitat amb el que estableix la Llei 

39/2015, d’1 d’octubre, del procediment adminstratiu comú de les administracions públiques. 

Així mateix, la jurisdicció competent per resoldre les controvèrsies en relació amb els efectes i 

la resolució del contracte laboral serà la jurisdicció social. 

Contra la convocatòria i les bases, que esgoten la via administrativa, els interessats poden 

interposar un recurs de reposició en el termini d’un mes davant del president, previ al 

contenciós administratiu en el termini de dos mesos davant del Jutjat Contenciós 

Administratiu de Barcelona o, a la seva elecció, el que correspongui al seu domicili, a partir de 

l’endemà de la publicació de l’anunci (article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora 

de la jurisdicció contenciosa administrativa). 

Per allò que no preveuen les bases serà d’aplicació el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, 

pel qual s’aprova la refosa en un text únic de la Llei de la funció pública de l’administració de la 

Generalitat de Catalunya, el Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 

del personal al servei de les entitats locals, la Llei 7/2007, de 12 abril de l’estatut bàsic de 

l’empleat públic, el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la 

Llei municipal i de règim local de Catalunya, la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim 

local; el Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de les 

disposicions legals vigents en matèria de règim local i el Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de 

març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’estatut dels treballadors. 

 

 

 

 



 
 

ANNEX I. Treballador/a social 

1. Característiques bàsiques del lloc de treball 

Denominació: Treballador/a social 

Règim jurídic: laboral 

Categoria laboral: treballador/a social 

Grup de classificació: Grup A2 

Àrea d’adscripció: Atenció a les persones. Departament de Serveis Socials 

2. Requisits específics 

a) Titulació: Diplomatura o grau en treball social. 

b) Nivell de coneixement de llengües: Cal acreditar el coneixement de nivell de suficiència de 

llengua catalana (nivell C1)  

c) Descripció funcional del lloc de treball. 

A l’efecte d’orientar el contingut de la prova pràctica i valorar els mèrits al·legats, són funcions 

genèriques del lloc de treball, entre d’altres, les següents: 

– Detectar i prevenir les situacions de risc o d’exclusió social dels usuaris i les seves famílies, 

des del serveis socials bàsics o especialitzats des d’on es desenvolupin les funcions. 

– Rebre i analitzar les demandes, des del mateix servei, d’entitats, institucions i d’altres 

serveis, de persones i famílies en situació de risc i/o dificultat social. 

– Elaborar, fer el seguiment i avaluar el pla de treball i socioeducatiu individual i/o familiar en 

coordinació amb altres professionals o serveis. 

– Informar, orientar, assessorar i acompanyar la persona i la seva família de les prestacions i 

els recursos socials del territori que poden facilitar la intervenció socioeducativa. 

– Atendre la demanda social del territori dels programes i serveis assignats. 

– Elaborar plans de treball i programes individuals d’atenció. 

– Derivar a altres serveis especialitzats i portar a terme les coordinacions. 

– Elaborar informes socials i memòries. 

– Elaborar protocols i circuits d’actuació. 

– Avaluar necessitats i resultats i decidir noves actuacions. 



 
 

– Potenciar accions integradores a la comunitat. 

– Fer reculls informàtics de la tasca realitzada. 

– Assistir a reunions d’àrea i externes amb entitats i administracions. 

– Desenvolupar totes aquelles actuacions de la seva competència professional que requereixi 

la prestació del servei. 

– Desenvolupar programes d’intervenció social tant grupal com comunitària. 

– Desenvolupar altres tasques que se li encomanin des de la direcció dels serveis.  

 

ANNEX II. Educador/a social 

1. Característiques bàsiques del lloc de treball 

Denominació: Educador/a social 

Règim jurídic: laboral 

Categoria laboral: Educador/a social 

Grup de classificació: Grup A2 

Àrea d’adscripció: Atenció a les persones. Departament de Serveis Socials 

2. Requisits específics 

a) Titulació: Diplomatura o grau en educació social, o disposar d’habilitació per part del Col·legi 

Professional. 

 b) Nivell de coneixement de llengües: Cal acreditar el coneixement de nivell de suficiència de 

llengua catalana (nivell C1). 

3. Descripció funcional del lloc de treball 

A l’efecte d’orientar el contingut de la prova pràctica i valorar els mèrits al·legats, són funcions 

genèriques del lloc de treball, entre d’altres, les següents: 

– Detectar i prevenir les situacions de risc o d’exclusió social dels usuaris i les seves famílies, 

des dels serveis socials bàsics o especialitzats des d’on es desenvolupin les funcions. 

– Rebre i analitzar les demandes, des del mateix servei, d’entitats, institucions i d’altres 

serveis, de persones i famílies en situació de risc i/o dificultat social. 



 
 

– Elaborar, fer el seguiment i avaluar el pla de treball i socioeducatiu individual i/o familiar en 

coordinació amb altres professionals o serveis. 

– Informar, orientar, assessorar i acompanyar la persona i la seva família de les prestacions i 

els recursos socials del territori que poden facilitar la intervenció socioeducativa. 

– Aplicar, i posteriorment avaluar, el tractament de suport per tal de reforçar el component 

educatiu de la intervenció en qualsevol edat de l’usuari,  bàsicament amb persones que tenen 

dificultats especials en el seu procés de socialització.  

– Fer reculls informàtics de la tasca realitzada. 

– Tramitar i fer el seguiment de les prestacions individuals, segons la normativa vigent, i faciliar 

el suport en els processos que possibiliten la inserció sociolaboral. 

– Tramitar propostes de derivació a altres serveis d’atenció especialitzada, així com fer-ne el 

seguiment, quan es consideri oportú, i el suport posterior als processos de reinserció laboral. 

– Tenir habilitats en la conducció de les entrevistes tant individual com familiars. 

– Intervenir en els diferents sectors de població tant de forma individual com grupal i 

comunitària. 

– Desenvolupar programes d’intervenció social –grupal i comunitària–, així com coordinar i 

dirigir tècnicament serveis socioeducatius. 

– Realitzar altres tasques que se li encomanin des de la direcció dels serveis. 

 

 

 


