
 
 
 
 

 
 
 

ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I HISENDA 

Regidoria de Recursos Humans, Economia, Hisenda i Seguretat 

Servei de Recursos Humans 
 

 

 
 OFERTA DE TREBALL (Joventut) 

 
Per proveir un lloc de treball laboral temporal, en la modalitat de contracte de treball en  
pràctiques, com a Tècnic/a Auxiliar d’animació sociocultural. Contractació subordinada a 
l’atorgament efectiu de la subvenció destinada a incentivar la contractació en pràctiques de 
persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, convocatòria de 
2016,  del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, resolució TSF/1911/2016, d’1 d’agost i 
l’ordre TSF/213/2016, d’1 d’agost. 
 

 
 
Funcions generals del lloc de treball: 
 

- Programar, organitzar, dinamitzar i avaluar projectes d’intervenció social i cultural 
dirigits al desenvolupament de l’autonomia personal i grupal del col·lectius. 
Impulsar la comunicació i la col·laboració entre grups de ciutadans que 
s’organitzen per donar resposta als seus interessos i necessitats personals i 
socials. 
 

- I d’altres amb caràcter similar, que li siguin assignades. 
  

Condicions del lloc: 
 

- Contracte laboral temporal en Pràctiques  com a Tècnic/a Auxiliar d’animació sociocultural  
C1-17 amb 178 punts,  des del 15 de novembre de 2016 i fins a  14 de maig 2017,  
subjecte a la concessió favorable de subvenció per part del Servei Pública d’Ocupació de Catalunya. 

- Jornada laboral de 37 hores i mitja setmanals. a distribuir segons necessitats del servei. 
- Sou brut mensual de 1.089,06€, segons imports de la subvenció i legislació de contractes 

en pràctiques, en la resta de conceptes s’aplicarà el Conveni Col·lectiu Vigent de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

 
Requisits de l’aspirant: 
 

1. Joves d’entre 18 i 29 anys. 

2. Persones beneficiaries del Sistema Nacional de Garantia Juvenil. 

3. Estar inscrits en el Servei  Públic d’Ocupació de Catalunya com a demandant 
d’Ocupació no ocupades (DONO). 

 

 

 



 
 

 

 

 

4. Titulació: estar en possessió d’un títol de Tècnic superior en animació sociocultural i 
turística (CFGS). O acreditar la possessió del Certificat de professionalitat de: 
Dinamització comunitària, Direcció i coordinació d’activitats d’educació en el lleure 
infantil i juvenil o Informació juvenil. O bé, superior, amb la titulació de Grau en 
Educació Social. 

5. Llengua catalana: els aspirants hauran d’acreditar el coneixement corresponent al nivell 
C de català. En cas de no acreditar-lo hauran de realitzar la prova corresponent.  

6. Llengua castellana:  els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran de 
posseir els coneixements de llengua castellana de nivell superior. 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:  

 
a. Certificat conforme s’ha cursat la primària, secundària o batxillerat a 

l’Estat espanyol. 
b. 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. 

c. Certificat d’aptitud d’espanyol per a estrangers expedit per les 
escoles oficials d’idiomes. 

 En cas de no acreditar-lo hauran de realitzar la prova corresponent. 
 
7. És requisit indispensable adjuntar a la instància un currículum vitae, amb fotografia 

actualitzada, i una declaració responsable de no haver estat condemnat/da per 
sentència ferma per algun delicte dels que estableix l’article 13.5 de la Llei 26/2015 de 
28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i adolescència, per 
l’accés i exercici a les professions, oficis i activitats que impliquin contacte habitual amb 
menors. 

 
8. Totes les condicions que s’estableixen en les bases generals aprovades per la Junta de 

Govern Local de 19 de febrer de 2008, i publicades al web municipal: 
http://www.vilanova.cat 

 
Tots els requisits i les condicions previstes en aquesta base s’han de mantenir i poder acreditar 
a la data immediatament anterior a l’inici del contracte de treball. 
 

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 i, especialment, la Llei orgànica de protecció 
de dades. 

 
 Composició del Tribunal qualificador: 
 
 Estarà format per les persones següents: 
 President/a: 



 
 

 

- Cap de Joventut o persona en qui delegui. 
Vocals:  

- 3 Tècnics/ques  municipals o 3 tècnics/ques del sector públic local. 
- 1 Tècnic/a de Recursos Humans 

 
 
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 a totes o algunes de les proves, 
que actuaran amb veu però sense vot. 

 

Proves de selecció: 

 
1. Coneixement de la llengua catalana 

 
Constarà d’un exercici corresponent al nivell C de català. Quedaran exempts d’aquest 
exercici les persones que acreditin el nivell o equivalent segons la Direcció General de 
Política Lingüística. 

Aquest exercici es qualificarà d’apte o no apte. 
 

2. Coneixement de la llengua castellana. 
 

Té caràcter obligatori i eliminatori per a totes les persones aspirants que no tinguin la 
nacionalitat espanyola i no puguin acreditar els coneixements de llengua castellana de 
nivell superior, mitjançant els certificats següents: 
 

1. Certificat conforme s’ha cursat la primària, secundària o batxillerat a l’Estat 
espanyol. 

2. 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. 

3. Certificat d’aptitud d’espanyol per a estrangers expedit per les escoles 
oficials d’idiomes. 

En cas de no acreditar-lo hauran de realitzar la prova corresponent. 
 

3. Prova  Pràctica:    
 

Consistirà en la realització per escrit  d’una sèrie de supòsits pràctics relacionats amb 
les funcions del lloc de treball. Aquest exercici es valorarà de 0 a 10 punts i serà 
necessari per aprovar obtenir una puntuació mínima de 5 punts. 

 
 Valoració de mèrits:  

 
Entrevista personal: l’entrevista tindrà per objecte comprovar la trajectòria acadèmica i/o 
professional dels aspirants. 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 2 punts. 
 

  
S’estableix per la persona contractada un període de prova de 2  mesos. 

 
La persona que tingui la millor puntuació serà l’escollida per ocupar el lloc de treball 
convocat, no obstant això, les persones que superin tots els exercicis del procés selectiu i 
d’acord amb l’ordre de puntuació obtinguda, quedaran en  una borsa de treball per cobrir 
necessitats temporals de llocs de treball igual o similar i mentre no es faci una altra 
convocatòria pública del mateix lloc de treball. 
 
Les persones interessades hauran de presentar la documentació següent al Registre 
General de l’Ajuntament: Pl. de la Vila, 8, indicant la referència  “Tècnic/a Auxiliar 
d’animació sociocultural”. 

  
Documentació necessària 

 
• Fotocòpia del DNI 
• Fotografia recent 
• Currículum vitae 
• Informe de vida laboral emès per la Tresoreria de la Seguretat Social. 
• Fotocòpia dels documents acreditatius dels requisits establerts  i  dels mèrits que 

es vulguin al·legats. Les persones que resultin seleccionades hauran de 
presentar els originals dels requisits en 3 dies, a comptar de l’endemà de la 
publicació del resultat final del procés de selecció. 

• Declaració responsable de no haver estat condemnat/da per sentència ferma per 
algun delicte dels que estableix l’article 13.5 de la Llei 26/2015 de 28 de juliol, de 
modificació del sistema de protecció a la infància i adolescència, per l’accés i 
exercici a les professions, oficis i activitats que impliquin contacte habitual amb 
menors. 

• Sol·licitud demanant formar part del procés de selecció de “Tècnic/a Auxiliar 
d’animació sociocultural “.  

 
El termini per la presentació de la sol·licitud i la documentació és el 27 d’octubre 
de 2016. El calendari de les proves i la llista d’aspirants admesos a la convocatòria es 
farà públic al web municipal www.vilanova.cat.les proves es realitzaran durant el mes 
d’octubre. 
 
Les persones que no presentin la documentació demanada en el termini establert 
quedaran excloses del procés selectiu. 

 
 Vilanova i la Geltrú,  d’octubre de  2016 

 
 Glòria Garcia Prieto  

Segona tinenta d’Alcaldia 
i regidora d’Economia, Hisenda,  
Seguretat i Recursos Humans  

 


