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Anunci del nomenament per urgència de 3 educadors socials (grup 
A subgrup A2)

Expedient: 2020/1746

El  Consell Comarcal de la Selva té la necessitat urgent de cobrir tres places d’educadors 
social (grup A subgrup A2) per via d’urgència, atès que la borsa actual d’educadors socials 
es troba esgotada i existeix la necessitat urgent de realitzar la substitució de dos treballadors 
que actualment es troben en situació d’incapacitat temporal i per donar suport al servei de 
Benestar social amb motiu de la situació actual d’acumulació de tasques d’aquest servei 
considerat essencial.

1. Funcions principals del lloc de treball:
Realitzar funcions per a les que l’habilita la seva titulació, entre d’altres:

 Assessorar orientar i informar als usuaris sobre els serveis socioeducatius que presta la 
institució.

 Seguir, coordinar, desenvolupar i executar programes socioeducatius.
 Detectar i preveure situacions de risc social o exclusió que afectin persones, famílies i 

grups socials.
 Realitzar entrevistes i visites domiciliàries.
 Atendre, analitzar i intervenir en les necessitats i demandes socioeducatives en casos 

individuals, familiars i col·lectius.
 Analitzar i avaluar els casos a través de la informació recollida i provinent dels diversos 

serveis.
 Realitzar un seguiment dels casos i derivar-los al servei especialitzat en cas necessari.
 Aplicar protocols específics pels col·lectius més vulnerables en cas d’urgència.
 Col·laborar en la resolució de conflictes.
 Realitzar activitats preventives.
 Atendre als usuaris presencial o telefònicament.
 Preparar informes i tramitar expedients en relació als usuaris que utilitzen el servei. 
 Redactar memòries d’activitats, estadístiques, documents i informes relatius als seu 

àmbit competencial. Registrar dades.
 Gestionar i tramitar ajuts amb altres institucions.
Aquelles altres tasques de caràcter similar que li siguin assignades pels seus 
superiors

2. Condicions de treball

 Denominació del lloc de treball: Educador/a social
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 Grup de classificació: A (subgrup A2)
 Sou brut/mes: 1.883,75€ + la part proporcional de 2 pagues extraordinàries
 Jornada: 35 hores setmanals
 Període de contractació: 3 mesos màxim i improrrogables, subjecte a la reincorporació 

dels treballadors que ocupen la  plaça. 

3. Requisits de les persones aspirants

Per tal de ser admeses en aquest procediment selectiu, les persones aspirants han de reunir 
els requisits següents referits a la data de finalització del terminis de presentació 
d’instàncies: 

a) Tenir nacionalitat espanyola, ser nacional d’altres Estats de la Unió Europea, o els seus 
cònjuges no separats de dret, i els seus descendents. Tenir la nacionalitat d’aquells Estats 
que els sigui d’aplicació la lliure circulació de treballadors, o tenir residència legal a l’Estat 
espanyol. Tot l’anterior, en les condicions de l’article 57 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, 
de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat 
Públic i normativa complementària.

b) Tenir capacitat funcional per al desenvolupament de les tasques, no patir malaltia o 
defecte físic o psíquic que impedeixi el normal exercici de les funcions pròpies del 
nomenament.

c) Tenir complerts 16 anys d’edat i no superar l’edat màxima de jubilació.

d) Estar en possessió de títol de Grau en Educació social o titulació equivalent  o en 
condicions d'obtenir-lo en la data en què finalitzi el termini de presentació d'instàncies. En el 
cas de títols equivalents o d’altres Estats membres de la Unió Europea, les persones 
aspirants hauran d’acreditar documentalment l’equivalència o el reconeixement per l’estat 
espanyol. 

e) No haver estat separat/da mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les 
administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats 
autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a treballs o càrrecs públics 
per resolució judicial, per a exercir funcions similars en les que s’hagi estat separat o 
inhabilitat. En el cas de ser nacional d’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 al treball públic. 

f) Acreditar o declarar disposar de coneixements de llengua catalana equivalents al nivell de 
suficiència de català (certificat C) de la Direcció General de Política Lingüística o equivalent 
d’acord amb el Decret 161/2002 i l’Ordre PRE/228/2004. Les persones aspirants que no 
acreditin documentalment dit nivell hauran de superar la corresponent prova. Els nacionals 
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membres d’altres estats hauran d’acreditar, també, coneixements suficients de castellà (C1 
o superior) o en cas de no acreditació hauran de superar la corresponent prova.

g) No trobar-se afectades per cap causa d’incapacitat o d’incompatibilitat. 

h) Disposar de permís de conducció tipus B.

4. Publicitat  de l’oferta i presentació d’instàncies

La present oferta es donarà publicitat a través de la seu electrònica del Consell Comarcal de 
la Selva https://seu.selva.cat) i la web del Servei Integral d’ocupació del Consell Comarcal 
(https://ocupacio.selva.cat/)

Els aspirants que compleixin amb els requisits hauran d’emplenar el model d’instància 
sol·licitant prendre part en aquest procés de selecció que estarà disponible a la seu 
electrònica del Consell Comarcal en l’apartat d’Oferta pública d’ocupació. 

La presentació de la sol·licitud s’haurà de fer per mitjans telemàtics a través de la seu 
electrònica (https://seu.selva.cat), dins l’apartat de tràmits i gestions.

El termini de presentació d’instàncies finalitzarà transcorregut un dia des de la 
publicació a la seu electrònica, que finalitzarà el dia 7 de maig a les 24:00 hores.

La instància disponible a l’apartat d’Oferta pública haurà d’anar acompanyada de:

- Currículum vitae de l’aspirant.
- Fotocòpia del DNI, o si s’escau, del passaport
- Fotocòpia de la titulació exigida en aquesta oferta, titulació de grau en Educació 
social o titulació equivalent.
- Fotocòpia del carnet de conduir tipus B

5. Selecció dels candidats 

Es seleccionaran els tres primers candidats que presentin la sol·licitud pel mitjà establert  i 
acreditin correctament els requisits establerts en l’apartat quart de la present oferta. 
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