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Expedient número: 1509/2022 
 

BASES ESPECÍFIQUES QUE HAN DE REGIR EL PROCÉS DE SELECCIÓ, MITJANÇANT 
CONCURS DE MÈRITS, PER A LA COBERTURA REGLAMENTÀRIA D’UNA PLAÇA 
D’AUXILIAR TÈCNIC/A D’INFÀNCIA I ENSENYAMENT, GRUP DE CLASIFICACIÓ C2, 
VACANT A LA PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL DE L’AJUNTAMENT DE SANTA 
MARGARIDA DE MONTBUI, EN EL MARC DEL PROCÉS EXTRAORDINARI 
D’ESTABILITZACIÓ DE L’OCUPACIÓ TEMPORAL   

 
1.- Objecte de la convocatòria  
 
1.1.- És objecte de la present convocatòria la selecció d’una plaça d’auxiliar tècnic/a 
d’infància i ensenyament, grup de classificació C2,  àrea de serveis personals, subàrea 
infància i educació, codi L23/1, vinculada al lloc de treball  d’auxiliar tècnic/a d’infància i 
ensenyament, que s’identifica amb el mateix codi L23/1 a la relació de llocs de treball de 
l’entitat. 
 
Dades de les places a cobrir: 
 
Denominació: Auxiliar tècnic/a d’infància i ensenyament 
 
Règim Jurídic: Personal laboral 
 
Grup de classificació:  grup C, subgrup C2, segons la classificació del personal funcionari de 
carrera que efectua l’article 76 del text Refós de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.  
 
Sistema de selecció: concurs de mèrits 
 
Jornada: parcial, (66,67%) 
 
Horari: horari flexible en atenció a les necessitats del servei i/o horaris del Centre Obert. 
 
Retribució: grup C2, complement de destinació 17, complement específic 4.341,91  €/any. 
 
La present convocatòria es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona  i al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya, essent aquesta darrera publicació la que marcarà la 
data d’inici del procés selectiu. També es publicarà a  la Seu electrònica i al Portal de 
Transparència de l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui. La resta de publicacions del 
procés selectiu es realitzaran a la Seu electrònica de l’Ajuntament de Santa Margarida de 
Montbui, en els termes establerts en aquestes Bases, així com a efectes informatius també 
es publicarà a la pàgina web de la Corporació.  
 
1.2.- Descripció funcional del lloc de treball: 
 
Als efectes d’orientar el contingut dels exercicis i valorar els mèrits al·legats, són funcions 
genèriques i/o específiques del lloc de treball, entre d’altres, les següents: 
 

a) De l’àmbit d’activitats i usuaris 
 

− Organitzar i preparar activitats per als usuaris del Centre Obert municipal. 

− Atendre i tenir cura dels infants i adolescents, potenciant la socialització dels 
usuaris derivats dels Serveis Socials d’Atenció Primària. 

− Elaborar el projecte individual (PEI) de cada usuari de seguiment, establint 
objectius individuals i registrant incidències. 

− Organitzar activitats i escoles durant les vacances escolars com el 
carnestoltes infantil, l’Escola d’Estiu, Nadal, Primavera al carrer, etc., 
organitzant activitats, atenent directament els usuaris, contractant personal i 
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serveis, elaborant la documentació associada, pressupost, etc.  

− Col·laborar en l’organització d’activitats d’altres departaments o regidories, 
elaborant pressupostos, organitzant activitats, sol·licitant subvencions, etc.  

 
b) De l’àmbit d’educació 

 

− Coordinar amb les escoles municipals els projectes que es poden 
desenvolupar des de l’àrea de treball per cobrir els dèficits que no poden 
arribar a cobrir les escoles. 

− Elaborar diferents projectes, com el Pla Educatiu d’Entorn, Fem més escola, 
Setmana de les Arts, etc., coordinant i organitzant les activitats, elaborant el 
pressupost i la memòria, realitzant reunions amb la comissió, etc.  

 
c) De l’àmbit de la gestió del servei 
 

− Realitzar reunions de coordinació i supervisió amb els serveis socials 
municipals i amb el Consell Comarcal. 

− Elaborar i gestionar l’execució del Projecte SIS: elaborar el projecte marc, 
implantar la normativa SIS, encarregar-se de l’adaptació de la documentació, 
etc. 

− Elaborar estudis d’escolarització a partir de la informació proporcionada pels 
centres educatius municipals. 

− Elaborar el Pla Local d’Absentisme Escolar. 

− Realitzar qualsevol altra tasca pròpia de la seva categoria que li sigui 
encomanada i per a la qual hagi estat prèviament instruït/da. 

 
d) Tasques genèriques 

 

− Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant 
adequadament els equips relacionats amb la seva activitat, d'acord amb els 
procediments establerts i la normativa vigent en matèria de prevenció de 
riscos laborals. 

− Pel que fa al tractament de dades de caràcter personal, adoptar les mesures 
tècniques i organitzatives necessàries per donar compliment a la normativa 
vigent en la matèria, així com mantenir el deure de secret i confidencialitat 
(que es mantindran una vegada acabada la seva vinculació amb la 
Corporació). 

− Qualsevol altra que, per raons de servei i d’acord amb la seva competència, 
li sigui requerida.  

 
1.3.- Les retribucions a percebre seran les que corresponguin al lloc de treball amb codi L23/1 
que es trobaran informades a la relació de llocs de treball de l’Ajuntament vigent per a cada 
exercici. 
 
 2.- Condicions i requisits  que han de reunir els aspirants 
 
Per prendre part a la  convocatòria els/les aspirants han de complir amb els requisits que es 
detallen a continuació: 
 
a).- Nacionalitat 
 
Tenir la ciutadania espanyola, d’acord amb la legislació vigent, o la de qualsevol dels estats 
membres de la Unió Europea o la dels Estats als quals, en virtut de tractats internacionals 
subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de 
treballadors.    
 
També podran participar el cònjuge dels espanyols i dels nacionals d’altres Estats membres 
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de la Unió Europea sempre que no estiguin separats de dret, així com els descendents 
d’ambdós i els del cònjuge sempre que siguin menors de vint-i-un anys o majors d’aquesta 
edat que visquin al seu càrrec.  
 
És preceptiva la nacionalitat espanyola per a la cobertura de places en aquells llocs de treball 
que impliquin una participació en l’exercici públic o en les funcions que tenen per objecte la 
salvaguarda dels interessos de l’Estat o de les administracions públiques. 
 
Els estrangers als quals es refereixen els apartats anteriors, així com els estrangers amb 
residència legal a Espanya, podran accedir a les administracions públiques com a personal 
laboral, en igualtat de condicions que els espanyols. 
 
b).- Haver complert setze anys  
 
c).-  No patir cap malaltia ni estar afectats per cap limitació física o psíquica que impedeixi o 
sigui incompatible amb l’exercici normal de les funcions pròpies del lloc de treball.  
 
d).- No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol 
Administració Pública, ni trobar-se en la situació d’inhabilitació absoluta o especial per treballs 
o càrrecs públics mitjançant resolució judicial, per a l’accés al cos o escala de funcionari, o 
per exercir funcions similars a las que es desenvolupaven en el cas del personal laboral, en 
el que hagués estat separat o inhabilitat. 
 
Les persones participants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran d’acreditar, 
mitjançant declaració jurada o promesa, que no estan sotmeses a cap sanció disciplinària o 
condemna penal que els impedeixi l’accés a la funció pública en el seu estat d’origen.   
 
e).- No trobar-se afectat per cap de les causes d'incapacitat o incompatibilitat aplicables al 
personal al servei de l'Administració Local. 
 
f).- Estar en possessió del títol de Graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria, (ESO), 
graduat/ada escolar, tècnic/a corresponent a cicles formatius de grau mitjà, tècnic/a auxiliar 
corresponent a formació professional de primer grau, o equivalent, o bé en condicions 
d’obtenir-lo en la data de en que finalitzi el termini de presentació de sol·licituds per prendre 
part en el procés. En el cas de presentar una titulació equivalent a l’exigida com a requisit, 
correspon a l’aspirant acreditar-ne la seva equivalència mitjançant norma legal o certificació 
expedida pel Ministeri.  
 
Si es tracta d’un títol expedit a l’estranger cal disposar, en la data límit per a la presentació 
d’instàncies, de la credencial que acrediti la seva homologació emesa pel Ministeri 
d’Educació. 
 
g).- Acreditar el nivell de coneixement de les dues llengües oficials a Catalunya. 
 
g.1.- Llengua castellana: els/les aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran 
d’acreditar els coneixements de la llengua castellana de nivell superior o C2, mitjançant els 
certificats següents: 
 

• Certificat que acrediti que s’ha cursat la primària, la secundària i el batxillerat a l’Estat 
Espanyol. 

• Diploma de nivell superior d’espanyol, d’acord amb el que estableix el Reial Decret 
1137/2002, de 31 d’octubre,  o certificació acadèmica que acrediti que s’han superat 
totes les proves adreçades a la seva obtenció. 

• Certificat d’aptitud en espanyol per a estrangers/res expedit per les escoles oficials 
d’idiomes.  

 
En cas de no acreditar-ho, hauran de realitzar la prova corresponent. 
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g.2.- Llengua catalana: els/les aspirants hauran d’acreditar el coneixement corresponent al 
nivell de català C1 o equivalent, amb independència de la seva nacionalitat. En cas de no 
acreditar-ho, hauran de realitzar la prova corresponent. 
 
h).- Satisfer els drets d’examen per participar al procés selectiu1, que per aquesta 
convocatòria es fixen en 17,50 € (DISSET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS). 
 
i).- Vist que es tracta d’un lloc de treball les funcions del qual impliquen contacte amb infants 
menors d’edat, de conformitat amb la Llei de protecció jurídica al menor, els/les aspirants 
hauran d’acreditar que no consten en el registre central de delinqüents sexuals. Aquesta 
circumstància s’haurà d’acreditar en el moment de la presentació de les instàncies de 
participació al procés selectiu. 
 
2.2.- Els requisits establerts s’han de complir amb referència a la data d’expiració del termini 
assenyalat per a la presentació de sol·licituds de participació en la convocatòria i s’han de 
mantenir durant tota la vigència de la contractació.  
 
3.- Procés selectiu 
 
Per a la resta d’informació  i condicions referides al procés selectiu regiran les BASES 
COMUNES aprovades pel Ple de la Corporació en data 15 de desembre de 2022. 

 
  

 
 

 
1 D’acord amb el punt 6.5.10 de les Ordenances Fiscals de l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui per  a l’any 2022, 
Estaran exempts de la taxa per expedició de documents per drets de participació en processos de selecció les persones 
en situació d’atur, prèvia presentació del document acreditatiu de renovació de la demanda d’ocupació (DARDO). 


