
  

  

CONVOCATÒRIA  PER LA CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL DE  TÈCNIC/A 
MITJÀ/ANA EN TREBALL SOCIAL  PER AL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE 

 

 

1. Objecte d’aquestes bases i sistema de selecció: 

 
L’objecte d’aquestes bases és la provisió, pel sistema de concurs-oposició, d’una Borsa de 
treball de personal laboral, per tal de cobrir vacants temporals en la categoria de tècnic/a 
mitjà/na en treball social del Consell Comarcal. 
 
 

2. Condicions i requisits que han de reunir els aspirants: 

 
a) Estar en possessió del títol acadèmic de Grau o Diplomat/da en Treball Social. Si es 
tracta d’un títol obtingut a l’estranger, cal disposar de l’homologació corresponent del 
Ministeri d’Educació, Cultura i Esport. 
 
b) Estar en possessió del certificat de coneixements de nivell de suficiència de català 
certificat C1 (Decret 3/2014, de 7 de gener, pel qual es modifica el Decret 152/2001, de 29 
de maig, sobre avaluació i certificació de coneixement de català - DOGC núm. 6536 de 9 de 
gener de 2014) o superior de la Direcció General de Política Lingüística o alguna de les 
titulacions equivalents d’acord amb el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i 
certificació de coneixements de català (modificat pel Decret 3/2014, de 7 de gener de 2014) i 
l’Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, pel qual es refonen i actualitzen els títols, 
diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixement de català de la Direcció 
General de Política Lingüística (modificada parcialment per l’Ordre VCP/233/2010, de 12 
d’abril). Així mateix, és d’aplicació el Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del 
coneixement del català i l’aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de 
llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya. 
 
Cas que no es pugui acreditar documentalment el nivell de català establert, l’aspirant haurà 
de realitzar una prova de català. 
 
c) Els/les aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola i no siguin originaris/àries de 
països en què el castellà sigui llengua oficial hauran d’acreditar posseir coneixements de 
llengua castellana de nivell intermedi o nivell B2. 
 
 L’acreditació d’aquest coneixement es realitzarà mitjançant la superació d’una prova o 
exercici, o presentant un dels documents que s’indiquen a continuació: 
 
- Certificat conforme han cursat la primària i/o la secundària i/o el batxillerat a l’Estat 
espanyol. 
 
- Diploma d’espanyol (nivell intermedi o nivell B2) que estableix el Reial decret 1137/2002, 
de 31 d’octubre, o equivalent, o certificació acadèmica que acrediti haver superat totes les 
proves dirigides a l’obtenció d’aquest. 
 
- Certificat d’aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les escoles oficials d’idiomes. 
 
d) Posseir el permís de conduir vehicles de la classe B i vehicle propi 



  

  

 
 

3. Funcions principals del lloc de treball i àmbit territorial: 

 
 
Les funcions associades al lloc de treball de treballador/a social, sobre el qual es constituirà 
la borsa d’interinitat són, en general les següents:  
 
 

• Prestar serveis directes als ciutadans i/o usuaris de la comarca determinant mesures 
i mobilitzant els recursos disponibles, en el marc de les competències de l'òrgan on 
presten els seus serveis. 

• Informar i orientar sobre els mitjans legals i recursos socials existents, tot facilitant el 
coneixement de drets, serveis i prestacions al seu abast i les seves condicions 
d’accés. 

• Executar treballs tècnics de la seva especialitat, sobre les matèries que siguin 
competència de l'òrgan on presten els seus serveis. 

• Redactar informes, dictàmens o propostes de resolució que siguin competència de 
l'òrgan on presten els seus serveis, d'acord amb la normativa o els procediments 
establerts. 

• Orientar l'accés a serveis socials especialitzats quan s'escaigui i coordinar-se amb 
els mateixos, amb altres equips professionals d'altres sistemes de benestar social i 
amb associacions i entitats que actuen dins l'àmbit social quan sigui necessari. 

• Exercir la supervisió tècnica, si correspon a l'òrgan on presten els seus serveis. 

• Seguiment de famílies i infants en que intervé l’EAIA. Treball en xarxa i 
interdisciplinari en expedients de risc o desemparament. 

• Prestar serveis al Servei d’Intervenció Socioeducatiu per a infants i adolescents en 
situació de risc i les seves famílies. 

• Altres tasques que se li encomanin des de la coordinació del servei 
 
 

 
L’àmbit territorial del lloc de treball on pot ser assignat/da el treballador/ora social és la 
comarca del Baix Ebre. El desplaçament l’ha d’efectuar el treballador pels seus propis 
mitjans i donarà lloc a la indemnització corresponent. 
 
 

4. Desenvolupament del procés selectiu 

 
4.1. Prova coneixement de llengües: 
 
4.1.1 Llengua catalana:  
 
Consisteix en una prova de coneixements de llengua catalana, que consta de dues parts: 
 
Primera part. Consisteix en un exercici escrit on s’avaluaran els coneixements pràctics de 
llengua catalana, mitjançant preguntes sobre aspectes lingüístics. 
 
Segona part. S’avaluarà l’expressió oral amb una conversa. 
 



  

  

La durada màxima d’aquesta prova serà determinada per la Comissió de valoració i el 
resultat de l’exercici serà d’APTE/A o NO APTE/A. 
 
Queden exempts/es de la seva realització els/les aspirants que acreditin documentalment, 
fins al moment de realització d’aquesta prova, estar en possessió del nivell  suficiència de  
catalana (certificat C1 o superior de la Direcció General de Política Lingüística, o titulació 
equivalent, i es consideraran com a aptes/as. 
 
 
 
4.1.2 Llengua castellana:  
 
Només en el cas d’aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola i que no siguin 
originaris/àries de països en què el castellà sigui llengua oficial. Consisteix en una prova de 
coneixements de llengua castellana, en què els/les aspirants hauran de realitzar un exercici 
que consistirà en una redacció de 100 paraules, com a mínim, i a mantenir una conversa 
amb membres de la Comissió. La qualificació de la prova serà APTE/A o NO APTE/A i 
caldrà obtenir la qualificació d’APTE/A per a participar en el procés selectiu. 
 
Resten exempts/es de la realització d’aquesta prova els/les aspirants que acreditin 
documentalment, fins al moment de la realització d’aquesta prova, estar en possessió dels 
coneixements de llengua castellana de nivell intermedi o nivell B2. 
 
 
 
4.2. Prova de coneixements de les funcions del lloc de treball: 
 
Aquesta prova es divideix en dues parts: 
 
a) La primera part consisteix en la realització d’un test de 20 preguntes amb tres respostes 
alternatives, i relacionat amb el temari de l’Annex 1. 
 
La forma de puntuació de l’exercici és la següent: 
 
- 0,50 punt per resposta correcta 
- (-) 0,15 per resposta incorrecta 
- 0 per sense resposta o resposta anul·lada 
 
La durada d’aquesta prova serà determinada per la comissió de valoració. 
 
La valoració d’aquest exercici és de 0 a 10 punts, i s’ha d’obtenir un mínim de 5 punts per a 
superar-lo. 
 
b) La segona part consisteix en la realització d’un exercici pràctic relacionat amb les 
funcions, atribucions i comeses pròpies del lloc de treball objecte de la convocatòria, 
quedant a judici de la Comissió el seu contingut, característiques i forma de realització. 
 
En aquest exercici es valoren les habilitats i destreses de les persones aspirants en tasques 
pròpies del lloc de treball.  
 
La durada màxima d’aquest exercici serà determinada per la Comissió de valoració.  



  

  

 
La valoració d’aquest exercici és de 0 a 10 punts, i s’ha d’obtenir un mínim de 5 punts per a 
superar-lo.  
 
 
Només les persones aspirants que superin la primera part d’aquesta prova (test) podran 
continuar amb la realització de la segona part (pràctic). Cas de no superar la primera part, el 
resultat fi nal serà de NO APTE/A. 
 
El resultat fi nal de la prova de coneixements de les funcions del lloc de treball serà la 
mitjana dels dos exercicis.  
 
Cas que no es pugui fer la mitjana per no superar un dels dos exercicis amb un mínim de 5 
punts, el resultat final serà de NO APTE/A. 
 
 
 
4.3. Valoració de mèrits:   
 
4.3.1 Entrevista (màxim  2 punts):  
 
La Comissió de Valoració efectuarà una entrevista per competències per determinar la 
idoneïtat de la persona aspirant així com per valorar l’experiència en tasques pròpies del lloc 
de treball. Es valorarà el treball realitzat en funció dels informes acreditatius de les activitats i 
projectes desenvolupats. 
 
4.3.2 Antiguitat (màxim  4  punts):  
 
a) Es computen els serveis efectius prestats en administracions públiques, a raó de 0,20 
punts per any complet de serveis, o fracció mensual que proporcionalment li correspongui. 
El temps de serveis prestats simultàniament només s’ha de computar una vegada. 
 
b) Altres treballs realitzats en empreses privades, sempre que siguin en llocs relacionats 
amb el que es convoca. A raó de 0,10 punts per any complet o fracció mensual que 
proporcionalment li correspongui. 
 
No es computen els serveis prestats simultàniament amb d’altres igualment al·legats. 
 
L’antiguitat en serveis prestats a l’administració pública i/o empresa privada s’ha d’acreditar 
mitjançant certificat de la vida laboral del sol·licitant estès per la Tresoreria General de la 
Seguretat Social. En el cas de treballs a una administració pública s’acompanyarà, a més a 
més, un certificat expedit per l’Administració pública on s’hagin  
prestat els serveis; i en el cas de treballs a l’empresa privada s’acompanyarà, a més a més, 
contractes de treball o fulls de nòmina o qualsevol altre mitjà que acrediti la naturalesa dels 
serveis prestats. 
 
3.3.3. Formació i perfeccionament (màxim 4 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 habilitats que aquests llocs 
requereixen. 
 
Només es tenen en compte les activitats formatives dels últims 10 anys, excepte màsters i 
postgraus. 
 
Els/Les interessats/des han d’aportar, a més de la corresponent certificació, documentació 
que acrediti els següents extrems: nombre d’hores, assistència o, en el seu cas, 
aprofitament. 
 

- Jornades de fins a 9 hores 0,05 punts 
- De deu a dinou hores 0,15 punts 
- De vint a trenta-nou hores 0,25 punts 
- A partir de quaranta hores 0,35 punts 

 
En cas que s’acreditin diversos certificats de la mateixa activitat formativa d’informàtica, 
només es valorarà el de l’última edició. 
 
 

5. Presentació de sol·licituds 

 
 
Cal presentar una instància, segons model normalitzat de sol·licitud d’admissió juntament 
amb el currículum vitae i documentació acreditativa dels requisits i dels mèrits al·legats per 
les persones aspirants mitjançant fotocòpia simple al Registre General del Consell Comarcal 
del Baix Ebre c. Barcelona, 152, 43500 Tortosa), de 9:00 hores a 14:00 hores i dilluns també 
de 16.00 a 18.00 hores. 
 
L’esmentada documentació ha de presentar-se dins el termini de presentació d’instàncies 
llevat de l’acreditació del nivell de llengua catalana i/o castellana si escau que pot presentar-
se fins el moment de la realització de la prova de català i/o castellà si s’escau. 
 
 

6. Terminis de presentació 

 
Termini de presentació de sol·licituds: Des de l’endemà de la publicació de l’anunci de la 
convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província fins el dia 14/07/2017. 
 
 

7. Llista d’admesos i exclosos 

 
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la llista d’admesos i exclosos es farà 
pública mitjançant la seva exposició en el tauler d’anuncis del Consell Comarcal del Baix 
Ebre i al web: http://www.baixebre cat. 
 
Per a més informació podeu trucar al telèfon 977 44 53 08, de 9 a 14 hores o consultar la 
web del Consell Comarcal del Baix Ebre: www.baixebre.cat. 
 
Règim de recursos: 
 



  

  

- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l’endemà 
d’aquesta publicació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona. 
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d’1 mes des 
de l’endemà d’aquesta publicació, davant del President del Consell. 
 
 

8.- Comissió de valoració 

 
 
La Comissió de valoració es constituirà de la manera següent: 
 
President 
 
Titular: Rosa Maria Solé Arrufat 
Suplent : Cristina Grau Vidal 
 
Vocals  
 
Titulars: 
 
Concepción Zafra Fernandez 
Maribel Meix Subirats 
Josep Miralles Guerrero 
 
Suplents 
 
Noemi Sole Farnos  
Yolanda Sanchez Gil. 
Elena Carot  Giner 
 
Secretari:  
 
Titular: Josep Pere Puig Rosales 
Suplent: Francesc Folqué Alcoverro  
 
La Comissió de valoració  esta facultat per resoldre els dubtes o les discrepàncies que 
s’originin durant el desenvolupament del procés de selecció. 
 
 

9.- Funcionament i puntuació de la borsa i relació dels aspirants.  

 
9.1.- El resultat final del procés serà la suma de les puntuacions obtingudes. En cas 
d’empat, la comissió de valoració  podrà proposar la realització de proves o entrevistes 
complementàries per a resoldre’l.  
 
9.2.- La comissió de valoració farà pública la relació dels candidats per ordre de puntuació, i 
elevarà a Presidència per a la seva aprovació. Els candidats que s’incloguin en la borsa, 
restaran a l’espera de ser cridats pel Consell Comarcal, per ordre de puntuació, quan es 
produeixi la necessitat de contractació temporal. La duració d’aquesta borsa serà de dos 



  

  

anys, tanmateix podrà ser cancel·lada  en qualsevol moment quan ja no serveixi per a 
l’objectiu per al qual es va constituir. 
 
 
S’intentarà la comunicació fins a un màxim de tres vegades al telèfon que ens hagin facilitat 
durant la jornada laboral, entre les 08:00 h i les 15:00h. 
 
L'interessat haurà de manifestar la seva acceptació o no acceptació La renúncia a ocupar el 
lloc de treball, la impossibilitat de contactar amb el candidat, o la manca de manifestació 
habiliten al Consell Comarcal del Baix Ebre a la crida del següent en l’ordre.  
 
S’entendrà com a renúncia la manifestació verbal de no acceptar la oferta, excepte que el/la 
treballador/a renuncií per causa degudament justificada i així ho sol·liciti per escrit al Consell 
Comarcal del Baix Ebre. 
 
9.3. El funcionament de la borsa serà dinàmic, d’acord amb els següents supòsits:  
 
 

• Per a la contractació se seguirà l’ordre de puntuació, excepte en cas de renuncia o 
situació excepcional de l’aspirant, prèviament informada. L’aspirant que renuncií a 
una crida, per causa degudament justificada, passarà a ocupar el lloc següent. 

• En cas de segona renuncia, l’aspirant passarà a ocupar l’últim lloc de la llista 
d’espera. 

• En cas de tercera renuncia, l’aspirant causarà baixa de la llista d’espera. 
 

També quedarà exclosa de la borsa la persona que prèviament hagi treballat en aquesta 
categoria i existeixi un informe negatiu. 

 
 

10.- Aspirants participants a la borsa de treballadors/es socials del Consell Comarcal 
del Baix Ebre, publicada al BOP nº63 de data 4/4/2016. 

 
 
Els/ les aspirants que formen part de la borsa de treball de d’educadors/es socials del 
Consell Comarcal del Baix Ebre, com a conseqüència de la convocatòria de data 4/4/2016, 
BOP nº63, s’integraran en aquesta borsa de treball, sempre i quant no hagin esgotat la 
tercera renúncia prevista en l’apartat 9.3. 
 
En aquest cas se’ls eximirà de realitzar el procés selectiu, mantenint-los la puntuació 
obtinguda. Voluntàriament podran aportar mèrits no al·legats en les convocatòries 
mencionades, que el seran computats, si s’escau, per incrementar la puntuació anterior. 
 
 
 
 
ANNEX 1 .TEMARI 
 
 

1. La comarca. Organització i competències. D.L. 4/2003, de 4 de novembre, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya.  
 



  

  

2. Marc legal del Serveis Socials i cartera de serveis a Catalunya 2010-2011 en el marc 
de la llei de Serveis Socials vigent. 
 

3. Els serveis bàsics d’atenció social. Competències, organització i recursos. Equips 
funcions i professionals. Relació amb els serveis especialitzats. Funcions del 
treballador/a social. 

 
4. Els Equips d'Atenció a la Infància i Adolescència: Funcions i procés d'intervenció. Rol 

del treballador/a social dins l’equip 
 

5. Ètica i Codi Deontològic dels treballadors/es socials de Catalunya. 
 

6. La Llei 39/2006 de promoció de l’autonomia personal i assistència a les persones en 
situació de dependència. 
 

7. La Llei 14/2010 de 27 de maig dels drets i les oportunitats en la infància i 
adolescència. 
 

8. L’entrevista. Diferents tipus d’entrevista. L’informe social. Pla de treball i recursos 
  

9. El Servei d’Intervenció Socioeducativa per a infants i adolescents en situació de risc i 
les seves famílies. 
 
 
 

 


