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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

Bases que regiran la convocatòria per a la provisió, en règim laboral temporal, 
per interinitat, d'una plaça de treballador/a social  
 
Primera. Objecte de la convocatòria  
 
És objecte de la present convocatòria la selecció, pel procediment concurs lliure,  per 
ocupar amb caràcter interí una plaça de treballador/a social, de l'Ajuntament de Canet 
de Mar, mitjançant un contracte laboral temporal d’interinitat, fins a la provisió en 
definitiva del lloc de treball o reincorporació al lloc de treball de la treballadora en 
situació d’excedència per tenir cura d’un fill menor de tres anys.  
 
Segona. Funcions  
 
Les funcions d'aquest lloc són, entre altres, les següents:  

- Dissenyar i desenvolupar tasques de prevenció de forma individual o familiar, 
analitzant el context i les causes que provoquen les situacions en risc. 

- Atendre i analitzar les demandes dels/les usuaris/es o llurs familiars en els 
diferents àmbits, dissenyant un pla de treball així com aplicar el tractament més 
adequat per tal de donar el suport necessari en la seva integració social o 
laboral. 

- Informar, orientar i assessorar a les persones en l’àmbit dels serveis socials, 
diagnosticant la seva situació, fent el seguiment, prenent les mesures adients i, 
en cas necessari, valorant i tramitant les ajudes i prestacions que 
corresponguin, segons la normativa vigent. 

- Proposar, quan s’escaigui i d’acord amb la resta de l’equip, la derivació dels/les 
usuaris/es a altres serveis d’atenció especialitzada, realitzant la tramitació 
corresponent.  

- Donar suport i acompanyament als/les usuaris/es al llarg del procés 
d’integració social o reinserció. 

- Dissenyar, elaborar i dur a terme les actuacions necessàries per tal d’afavorir 
que les persones i grups socials del municipi encarin, mitjançant els seus 
propis recursos, els diversos problemes als que han de fer front. 

- Coordinar la prestació del Servei d’Assistència Domiciliària, supervisant les 
activitats desenvolupades, determinant els objectius i la valoració del treball 
realitzat i realitzant visites a domicili quan s’escaigui. 

- Atendre els/les usuaris/es a domicili en casos especials 
- Elaborar projectes de caire social a nivell municipal i/o comunitari i realtizar-ne 

el seguimetn. 
- Redactar informes tècnics. 
- Col·laborar en l’elaboració de pressupostos, valoració de subvencions, 

convenis i projectes.  
- I en general, totes aquelles que li siguin assignades per la Llei de Serveis 

Socials.  
 
Tercera. Legislació aplicable, retribucions i jornada laboral  
 
Aquestes bases desenvolupen allò que disposa l'article 10 de la Llei 7/2007, de 12 
d'abril de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, sens perjudici d'allò establert a la seva a 
la Disposició Final Quarta 3.  
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Les retribucions i dedicació de l'aspirant que resulti seleccionat, serà l'equivalent al del 
lloc a substituir, que és la següent:  
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- Dedicació: Jornada ordinària. Horari: De dilluns a divendres,  de 8 a 15,30 
hores 

- Retribucions:  
- Sou base: el del grup A2.  
- Complement de destí: Nivell 18.  
- Complement específic: 433,32 euros bruts/mes.  

 
Quarta. Requisits dels participants  
 
Per a ser admès a la realització de les proves selectives al lloc convocat serà 
necessari que els aspirants reuneixin a la data de finalització del termini per a la 
presentació d'instàncies els següents requisits i condicions, que hauran de mantenir 
durant el procés selectiu:  
 
a) Ser espanyol/a, nacional d'Estat membre de la Unió Europea, o persona inclosa en 
l'àmbit d'aplicació dels Tractats Internacionals celebrats per la CE i ratificats per 
Espanya en els que sigui d'aplicació la lliure circulació de treballadors, d'acord amb el 
que preveu l'article 56 i següents de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de 
l'Empleat Públic.  
b) Tenir complerts els setze anys i no excedir en l'edat màxima de jubilació forçosa.  
c) No patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi el desenvolupament de les 
corresponents funcions.  
d) No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei a l'Estat, a les 
Comunitats Autònomes o a les Entitats Locals, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de 
funcions públiques per sentència ferma.  
e) No trobar-se en cap de les causes d'incapacitat o incompatibilitat previstes en la 
legislació vigent sobre la matèria.  
f) Posseir la titulació de la Diplomatura en Treball Social. Els/les aspirants 
estrangers/es han d’estar en possessió d’algun dels títols reconeguts a Espanya, de 
conformitat amb el que estableix la normativa vigent en aquesta matèria. Si es tracta 
d’un títol obtingut a l’estranger, cal disposar de l’homologació corresponent del 
Ministeri d’Educació i Ciència.  
g) Tenir el nivell C de català, equivalent o superior. Els aspirants que no ho acreditin 
en el moment de presentar la instància hauran de realitzar la prova de català a què es 
refereix la base 8a.  
 
Cinquena. Instàncies i documents a presentar  
 
Les persones que desitgin prendre part a la convocatòria hauran de sol·licitar-ho 
mitjançant instància adreçada a l'alcalde de Canet de Mar,  el model normalitzat que 
estarà a disposició dels interessats en el Registre General de l'Ajuntament de Canet 
de Mar i en la pagina web municipal (www.canetdemar.cat), en la qual caldrà 
manifestar que es reuneixen totes i cadascuna de les condicions exigides a la base 
quarta, i hauran d'anar acompanyades dels documents següents:  
- Fotocòpia del DNI.  
- Fotocòpia del títol de la titulació requerida.   
- Fotocòpia del certificat de nivell C de català.  
- Currículum Vitae.  
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- Documents acreditatius (original o fotocòpia compulsada) dels mèrits al·legats per 
valorar el concurs, de conformitat amb el barem exposat a la base vuitena i sense que 
el Tribunal qualificador en pugui valorar d'altres que no siguin aportats en aquest 
moment.  
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El termini de presentació d'instàncies serà de 20 dies naturals a partir de l'endemà de 
la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província.   
 
Sisena. Llista d’admesos 
 
Un cop finalitzat el termini de presentació d'instàncies, l’alcalde dictarà resolució en el 
termini màxim de deu dies naturals, en la qual declararà aprovada la llista d'aspirants 
admesos i exclosos, amb les causes d'exclusió. Aquesta resolució es publicarà al 
tauler d'anuncis de la corporació, i a la pàgina web (www.canetdemar.cat), tot 
respectant el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció 
de dades de caràcter personal.  
 
En la mateixa resolució, es declararà aprovada la llista d'aspirants admesos i data de 
realització de la primera prova.  
 
Setena. Òrgan de selecció  
 
El tribunal qualificador tindrà la següent estructura:  
 
- Presidenta: La Coordinadora de Serveis Socials.  
- Vocals:  
* Una Treballadora Social de la corporació,  
* Un/a tècnic especialitzat en les funcions pròpies del lloc de treball, que pot ser o no 
personal de l'Ajuntament.  
- Secretari: un/a funcionari/ària de carrera de la corporació, amb veu i sense vot.  
 
Abstenció i recusació: Els aspirants podran recusar els membres del Tribunal de 
conformitat a allò establert a l'article 28 i 29 de la Llei 30/92, de 26 de novembre de 
Règim jurídic i del procediment administratiu comú.  
 
El Tribunal pot disposar la incorporació a les seves tasques d’assessors/es 
especialistes, per a totes o algunes de les proves. En aquest sentit i de conformitat 
amb les previsions del 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 a les administracions públiques de Catalunya, es nomenarà 
una persona perquè assessori el tribunal qualificador, la qual actuarà amb veu i sense 
vot.  
 
Vuitena. Procés Selectiu  

 
a) Prova de coneixements de la llengua catalana. De caràcter obligatori i eliminatori.  

De caràcter obligatori i eliminatori per a tots aquells aspirants que no acreditin 
documentalment els coneixements del nivell de català, d'acord amb el que es disposa 
a la Base 4a de les presents bases. Hauran d'acreditar els coneixements exigits 
mitjançant la realització d'una prova escrita i/u oral de coneixements de la llengua 
catalana del nivell C. La puntuació serà apte/no apte; i els aspirants declarats no aptes 
seran exclosos del procés selectiu.  
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Els aspirants que acreditin mitjançant la presentació amb la instància que estan en 
possessió del certificat o equivalent que correspongui, no hauran d'efectuar aquesta 
prova.  

El Tribunal qualificador podrà demanar l'assistència tècnica del servei de suport de 
Normalització Lingüística  per a la realització i correcció dels exercicis d'aquesta prova.  

b) Concurs: 
 
El tribunal valorarà els mèrits al·legats i acreditats documentalment pels aspirants, 
d'acord amb barem de mèrits següent: 
 
1.- Experiència professional: 
 

a) Serveis efectius prestats a l’Administració local, com a funcionari de carrera o 
personal interí, o mitjançant contracte laboral, en lloc o plaça de funcions i 
continguts iguals o similars a la plaça objecte de la convocatòria, a raó de 0,75 
punts per any o fracció fins un màxim de 3 punts.  

b) Serveis efectius prestats en d’altres Administracions públiques, com a 
funcionari de carrera o personal interí, o mitjançant contracte laboral,  en lloc o 
plaça de funcions i continguts iguals o similars a la plaça objecte de la 
convocatòria, a raó de 0,50 punts per any o fracció fins un màxim de 2 punts.  

c) Experiència professional a l’empresa privada en lloc o plaça de funcions i 
continguts iguals o similars a la plaça objecte de la convocatòria, a raó de 0,25 
punts per any o fracció fins a un màxim de 1 punt.  

 
L’experiència professional en altres administracions o empreses del sector públic o 
privat s’han d’acreditar mitjançant l’aportació de fotocòpies dels nomenaments, 
contractes de treball, fulls de nòmina o qualsevol altre mitjà que acrediti la 
naturalesa dels serveis prestats amb indicació del inici i fi d’aquesta prestació, per 
la qual s’aportarà un certificat emès per la Tresoreria General de la Seguretat 
Social de la vida laboral del/de la sol·licitant, o l’última nòmina on consti antiguitat i 
naturalesa del servei prestat.  
Tota la documentació justificativa serà compulsada per l’Ajuntament amb la 
presentació prèvia dels originals.  
Els mèrits insuficientment justificats no seran valorats.  

 
 
2.- Formació:  

a) Per assistència i aprofitament a accions formatives i de perfeccionament que tractin 
sobre matèries relacionades amb les funcions pròpies a desenvolupar, a criteri del 
Tribunal pel que fa la validesa segons el centre docent, d'acord amb el següent barem:  

• Sense acreditació de la durada o inferiors a 10 hores: 0,10 punts.  
• De 10 a 20 hores: 0,15 punts.  
• De 21 a 40 hores: 0,30 punts.  
• De 41 a 60 hores: 0,50 punts.  
• Més de 60 hores: 0,75 punts. 
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b) Certificats d'assistència, aprofitament a jornades/seminaris que tinguin relació 
directa amb el lloc a proveir, a raó de 0,10 punts per jornada/seminari.  

La puntuació màxima en aquest apartat és de 2 punts.  

c) Entrevista personal. 
 
Per tal de comprovar les condicions específiques exigides pel desenvolupament del 
lloc de treball es podrà mantenir una entrevista amb els candidats. Per realitzar 
aquesta fase (entrevista) el Tribunal podrà comptar amb persones tècniques 
especialitzades. La qualificació serà de 0 a 4 punts i versarà sobre la valoració del 
conjunt del currículum de l’aspirant realitzant preguntes per a concretar aspectes de 
l’experiència laboral de l’aspirant i tasques desenvolupades.  
 
Novena. Inici i desenvolupament de les proves  
 
Les proves s'iniciaran dins del mes de juliol de 2010.  
 
Desena. Resultat final i nomenament  
 
Després d'efectuar la qualificació del procés de selecció, el tribunal confeccionarà i 
publicarà la llista dels aspirants, per ordre correlatiu segons la puntuació aconseguida 
en ordre descendent i elevarà l'anomenada relació a l’Alcaldia perquè formuli la 
corresponent contractació.  
 
Onzena. Presentació de documents i nomenament  
 
L’aspirant requerit per a la seva contractació haurà de presentar, en el termini màxim 
de cinc dies naturals, la següent documentació:  
a) Una declaració responsable de no estar afectat per cap dels motius 
d'incompatibilitat continguts en la Llei 53/84, de 26 de desembre, o, en el seu cas, 
sol·licitud de compatibilitat.  
b) Número d'Afiliació a la Seguretat Social i Número de Compte Corrent.  
 
Dotzena. Impugnacions  
 
Aquesta convocatòria, les seves bases i els actes administratius derivats d'aquestes i 
de l'actuació del Tribunal, podran ser impugnats pels interessats en els casos i en la 
forma previstos en la Llei 30/1992, de LRJPAC i demés normes d'aplicació.  
 
Canet de Mar, 16 de juny de 2010 
 
 
 
 
Joaquim Mas Rius 
L’alcalde 
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