
 
 
 
 

 
 
 

ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I HISENDA 

Regidoria de Recursos Humans, Economia, Hisenda i Seguretat 

Servei de Recursos Humans 
 

 

 
 OFERTA DE TREBALL 

 
Per proveir un lloc de treball laboral temporal de Treballador/a Social amb funcions de 
coordinació,  per fer de Referent Comunitari de la Dependència al territori Alt Penedès-Garraf,   
per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.  

 

Missió del lloc de treball: 

Desenvolupar funcions d’acompanyament, de suport, de formació, d’enllaç i de 
referència propera i permanent amb els professionals del territori 
Vetllar per a que tots els expedients facin el recorregut que correspon: entrada 
correcta de la sol·licitud, tancament del procés de valoració, tancament del procés de 
PIA, revisions de valoració i modificacions posteriors de PIA si s’escau. 

 
Funcions del lloc de treball: 

1. Intervenció en processos centrals: 
• Participació –com a membre de l’equip tècnic de Serveis Territorials- en els 

processos de presa de decisió i de procediment necessaris en el 
desplegament de la Llei (coordinacions a Serveis Territorials, amb altres 
referents comunitàries per compartir criteris, praxis i procediments).  

• Coordinació amb el SEVAD i presència a les Juntes de valoració i coordinació 
amb l’Àrea de Valoracions del Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies.  

• Validació dels PIAS que es presenten al territori, juntament amb el 
professional de referència –la qual cosa implica el desplaçament als municipis 
de la nostra àrea geogràfica-. 

  
2. Informació, formació i difusió: 

• La formació permanent dels professionals implicats directa i indirectament en 
l’atenció a les persones i en l’elaboració dels PIAS.  

• Donar suport continu, assessorament i resposta als dubtes que les 
intervencions amb les famílies generen.  

• Redacció de documents resum de la normativa i de la seva aplicació, de 
protocols de procediment, de respostes als dubtes més freqüents i 
d’unificació de criteris que puguin ser útils als professionals.  

• Reunions bimensual amb els caps dels Serveis Socials dels ens locals  per 
compartir la informació dels canvis en el desplegament de la Llei i consensuar 
procediments comuns al nostre territori. 

 
3. Control i seguiment dels expedients i del procés d’implementació. 

 
Perfil Professional que es cerca:  
 

• Coneixement de l’àmbit de la dependència i gent gran. 
• Coneixement a nivell d’usuari de programes d’entorn Windows. 
• Competències:  



 
 

� Capacitat per acollir, entendre i donar una resposta àgil a 
situacions i demandes d’entitats i de professionals. 

� Disposició per adaptar-se a noves situacions i a canvis normatius i 
de procediment. 

� Capacitat per transmetre informació, criteris i orientacions de 
manera clara i efectiva. 

� Capacitat de treballar en xarxa i de forma coordinada. 
� Disposició per actuar de forma proactiva i amb propostes, de 

formació i de millora permanent, tant de processos i com de praxi. 
 
 
Condicions del lloc: 
 

- Contracte laboral temporal d’obra o servei determinat, mentre l’Ajuntament percebi la 
subvenció de la Generalitat de Catalunya, per la contractació d’aquesta referent 
intercomarcal, com a Treballador/a Social A2-21, amb 283 punts, amb funcions de 
coordinació.  

- Sou brut anual: 33.441,88€, distribuït en 14 pagues. 
- Horari flexible. Jornada principalment de matins, alguna tarda a la setmana segons 

necessitats del  servei. 
 
Requisits de l’aspirant: 

 
a) Diplomatura en Treball Social. 
b) Tenir experiència com a Treballador/a Social mínima de 2 anys. 
c) Coneixements d’ofimàtica a nivell d’usuari avançat. 
d) Llengua catalana: els aspirants hauran d’acreditar el coneixement corresponent al nivell 

de suficiència de català (nivell C), amb independència de la seva nacionalitat. En cas de 
no acreditar-lo hauran de realitzar la prova corresponent. 

e) 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:  

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

• 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. 
 

f) 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. 

g) 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 
 

Composició del Tribunal qualificador: 
 
Estarà format per les persones següents: 

  
 
 
 



 
 

 
President/a: 

- Cap de Servei de Serveis Socials o persona en qui delegui. 
Vocals:  

- 2 Tècnics/ques municipals. 
- 1 Tècnic/a referent comunitari de dependència comarcal o tècnic/a extern. 
- 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. 

 

1. 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: 
 

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

• 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. 

• 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 Teòrica: 
 

Consistirà en contestar un test de preguntes amb respostes alternatives en relació als 
temes de l’Annex I, en un temps màxim de 45 minuts. Aquest exercici es valorarà de 0 a 
10 punts. Seran eliminats del procés d’oposició els aspirants que no obtinguin una 
puntuació mínima de 5 punts. 

 
4. Prova  Pràctica:    

 
Consistent en realitzar dos exercicis pràctics a desenvolupar entorn a una situació 
plantejada referida a les funcions del lloc de treball i que incorporaran matèries del 
temari de l’Annex I. 
 
Aquest exercici es valorarà de 0 a 10 punts cada cas pràctic i serà necessari per 
aprovar obtenir una puntuació mínima de 5 punts, en cada cas. 

 
 



 
 

 
 Valoració de mèrits:  

Els mèrits es valoraran segons el barem següent:  
 

a) Experiencia Professional: no es computarà el temps exigit en el requisit b) de la 
present oferta de treball (2 anys). 

 
• Haver prestat serveis com a Treballador Social per una administració pública o 

organització privada, a raó de 0,1 punts per mes de servei fins a un màxim de 3 
punts. 

 
b) Cursos de Formació i perfeccionament: 
• Per cada curs realitzat amb aprofitament o assistència de centres o organismes 

oficials,  sobre matèries relacionades amb les funcions de la plaça convocada, fins a 
2 punt segons el barem següent: 

 
� Cursos fins a 10 hores lectives: 0,1 punt per curs 
� Cursos entre 11 i 20 hores lectives: 0,2 punts per curs 
� Cursos entre 21 i 40 hores lectives: 0,5 punts per curs 
� Cursos de més de 41 hores lectives: 0,75 punts per curs 
� Per cada diplomatura, llicenciatura o grau universitari: 0,75 punts. 
� Per estar en possessió de mestratge, doctorat o cursos de postgrau: 0,75 

punts per cadascun. 
 

 
• Entrevista personal: 
L’entrevista tindrà per objecte comprovar l’adequació de l’aspirant al perfil professional 
necessari per desenvolupar les tasques del lloc de treball. Segons els criteris següents: 
 

- Adequació de la formació complementaria, al lloc de treball fins a 0,25 
punts. 

- Adequació de les habilitats personals de l’aspirant a les funcions generals 
del lloc de treball, fins a 1,75 punt. Es consideraran els ítems següents:  

• Escolta activa, comprensió i empatia 
• Comunicació i capacitat de relació 
• Organització i estructuració de les respostes (claredat, 

missatge concís, vocabulari, contingut de l’explicació) 
• Iniciativa, confiança en si mateix i gestió de conflicte 
• Motivació en el treball i adaptació al canvi (entusiasme, 

dedicació, disponibilitat, resistència a l’estrès) 
• Treball en equip (col·laborador, participatiu) 
 

El tribunal realitzarà aquelles preguntes i aclariments que estimi oportuns per poder 
extreure la informació necessària per poder avaluar els criteris fixats per l’entrevista. La 
puntuació màxima de l’entrevista seran 2 punts. 
 
Els mèrits al·legats s’hauran d’acreditar en el moment de presentació de la instància per 
a prendre part en aquest procés de selecció, mitjançant els certificats oportuns, de 
conformitat amb les bases generals. 
 

  
S’estableix per la persona contractada un període de prova de 4 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 iguals o similars 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  “Treballador/a Social amb 
funcions de coordinació”. 

 
 Documentació necessària 

• Fotocòpia del DNI 
• Fotografia recent 
• Currículum vitae 
• Rebut del pagament dels drets d’examen 26,90€. (Exempció de pagament per 

l’acreditació d’una discapacitat igual o superior al 33% i bonificació del 50% de la 
taxa a les persones que acreditin la condició d’aturats degudament inscrits en el 
Servei d’Ocupació). 

• Informe de vida laboral emès per la Tresoreria de la Seguretat Social. 
• Fotocòpia dels documents acreditatius dels requisits establerts i dels mèrits 

al·legats. Les persones que resultin seleccionades hauran de presentar els 
originals dels documents 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 Treballador/a Social 
amb funcions de coordinació.  

 
El termini per la presentació de la sol·licitud i la documentació és el 3 de 
novembre de 2017. El calendari de les proves i la llista d’aspirants admesos a la 
convocatòria es farà públic al web municipal www.vilanova.cat. 
 
Les persones que no presentin la documentació demanada en el termini establert 
quedaran excloses del procés selectiu. 

 
 Vilanova i la Geltrú,  23 d’octubre de  2017 

 
 Glòria Garcia Prieto  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ANNEX I:  
 

TEMARI: 
� 1. La Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials. 

� 2. Catàleg de serveis i prestacions del sistema català de serveis socials. 

� 3. Els serveis sanitaris i sociosanitaris al territori. Interaccions amb serveis socials bàsics. 

Reptes i oportunitats. 

� 4. Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les 

Persones en situació de Dependència (LAPAD). Concepte. Objectius. Persones 

beneficiàries. Articulació del sistema. Cartera de serveis i prestacions. 

� 5.Reial REIAL DECRET-LLEI 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l'estabilitat 

pressupostària i de foment de la competitivitat. (BOE núm. 168 publicat el 14/07/2012) 

� 6. Procés de valoració de la dependència, segons criteris establerts al Reial decret 

174/2011, d’11 de febrer, pel qual s’aprova el barem de valoració de la situació de 

dependència establert per la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de 

l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència. Graus i 

puntuació. 

� 7. Cartera de serveis de la llei 39/2006. 

� 8. Els centres residencials i centres de dia per a gent gran segons la llei 39/2006. 

� 9. Les prestacions vinculades a servei segons la llei 39/2006. Criteris, procediments i 

normativa aplicable pel càlcul. 

� 10. Les compatibilitats dins la cartera de serveis de la llei 39/2006. 

� 11. La prestació econòmica de cuidador familiar no professional en la llei 39/2006. 

� 12. Procés d’elaboració del Pla individual d’atenció (PIA). 

� 13. Criteris per fer el càlcul de les prestacions econòmiques i de servei segons la llei 

39/2006 a partir de l’Ordre BSF/130/2014, de 22 d'abril, per la qual s'estableixen els 

criteris per determinar la capacitat econòmica de les persones beneficiàries de les 

prestacions de servei no gratuïtes i de les prestacions econòmiques destinades a l'atenció 

a la situació de dependència que estableix la Cartera de serveis socials, i la participació en 

el finançament de les prestacions de servei no gratuïtes. 

� 14. Protocol per a la gestió de plans individuals d’atenció de persones que han fet ingrés a 

la unitat de llarga estada sociosanitària. 

� 15. Instruccions 5/2013 per a la gestió i aplicació de les disposicions normatives derivades 

de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a 

les persones en situació de dependència. 

 

 


