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Núm. 437
CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL GIRONÈS-SALT
Edicte per fer públic un decret de Presidència
Es fa públic el decret de presidència del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt, de data 22/12/2016, sobre la resolució de les esmenes a les bases de la borsa de treball d’educadors/es socials del
Consorci de Benestar Social Gironès-Salt, que han de regir el procés
selectiu per cobrir suplències temporals, mitjançant contractació laboral temporal o nomenament interí, publicat al BOP Núm. 233 de
07/12/2016
“Vista la necessitat del Consorci de convocar una nova borsa de
treball d’educadors/es socials, ja que actualment el Consorci no disposa de candidats aprovats disponibles de l’últim procés de selecció
(09/05/2016);
Vista la convocatòria i les bases de la borsa de treball d’educadors/
es socials del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt, que han de
regir el procés selectiu per cobrir suplències temporals, mitjançant
contractació laboral temporal o nomenament interí, publicat al BOP
Núm. 233 de 07/12/2016;
Atesa l’al·legació presentada, en data 16/12/2016 al registre general d’entrades, Núm. 2733, pel Col·legi d’Educadors/es Social de
Catalunya, sobre la inclusió a les esmentades bases, com a requisit d’accés, els professionals que disposin de l’habilitació del Col·
legi Professional d’Educadors/es socials per poder exercir com a
educador/a social de conformitat amb el que estableix la disposició
transitòria quarta de la Llei 15/1996, de 15 de novembre, de creació
del Col·legi d’educadors/es social de Catalunya.
Atesa les al·legacions presentades, en data 16/12/2016 al registre
general d’entrades, Núm. 2733, pel Comitè d’empresa representant
dels treballadors de Consorci, sobre:
1. La inclusió a les esmentades bases, com a requisit d’accés,
els professionals que disposin de l’habilitació del Col·legi
Professional d’Educadors/es socials per poder exercir com a
educador/a social de conformitat amb el que estableix la disposició transitòria quarta de la Llei 15/1996, de 15 de novembre, de creació del Col·legi d’educadors/es social de Catalunya.
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2. Respecte el personal que ja aprovat un procés de selecció anterior i han estat treballant al Consorci més de sis mesos, fer esment exprés del procés específic de la sol·licitud dels aspirants
que ja estan en borsa però que desitgen formar part de la borsa
nova i millorar la puntuació.
3. Fase de concurs. Experiència professional: s’hauria d’especificar si es refereix a serveis prestats al Consorci de Benestar
Social i en qualitat de què, o bé si es refereix a serveis prestats
només com a educador/a social en qualsevol dels apartats anteriors.
4. Acreditació experiència laboral: no queda clar el procés específic a seguir pel personal que ja ha superat el procés i desitja
continuar-hi, actualitzant la puntuació.
5. Característiques i funcions: incloure la retribució salarial
6. Situació d’empat: no es fa esment que s’inclouran les puntuacions del personal que ja està en borsa.
Vist que a la Fase de Concurs es contempla el següent:
En referència a l’àmbit de l’experiència professional, a l’apartat a) fa
referència a l’experiència que tingui relació amb les funcions del lloc
de treball que es convoca, per tant, s’entén que és el d’educador/a
social; a l’apartat b) serveis prestats, ja es diu que són serveis prestats a l’administració, s’entén a qualsevol administració, inclosa el
Consorci de Benestar Social, amb un mínim de 3 mesos;
En referència a l’acreditació de l’experiència a través de l’informe de
la vida laboral, i a més el certificat de serveis prestats a les administracions. L’antiguitat i els serveis prestats en aquesta administració,
s’entén el Consorci de Benestar Social Gironès-Salt, no caldrà que
s’acreditin documentalment i s’admetran i valoraran en base a les
dades que obrin en els expedients personals de les persones aspirants.
Vistes les característiques i funcions (base 3): en referència a incloure la retribució salarial, es contempla que la retribució serà segons
conveni laboral.
Vist el tribunal qualificador (base 6): en referència a com es resol una
situació d’empat, es contempla que tots els membres del Tribunal
tindran veu i vot, i la presidenta dirimirà els empats amb un vot
de qualitat, per tant, s’entén que en situacions d’empat es resoldrà
d’aquest manera.
Vist que aquest procés selectiu es resoldrà amb la relació de tots els
aspirants aprovats amb les seves puntuacions corresponents.
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DISPOSO:
Primer. ESTIMAR l’al·legació consistent en incloure com a requisit
d’accés (base segona) els professionals d’educació social habilitats
pel col·legi professional, en el sentit següent:
“...2.5 Estar en possessió del títol de Grau o Diplomatura en Educació social o bé disposar de l’habilitació del Col·legi Professional
d’Educadors/es socials per poder exercir com a educador/a social
de conformitat amb el que estableix la disposició transitòria quarta de la Llei 15/1996, de 15 de novembre, de creació del Col·legi
d’educadors/es social de Catalunya. Si es tracta d’un títol obtingut
a l’estranger, cal disposar de l’homologació corresponent del Ministeri d’Educació.”
Segon. DESESTIMAR la resta d’al·legacions presentades pel comitè
d’empresa.
Tercer. OBRIR UN NOU PERÍODE de presentació de sol·licituds de
fins a deu dies des de l’endemà de la seva publicació de l’anunci al
BOP i al tauler d’anuncis del Consorci.
Quart. Les persones que ja varen presentar una sol·licitud per participar al procés selectiu dins el termini inicial (del 08/12/2016 al
19/12/2016) no s’hauran de tornar a presentar a l’esmentat procés
de selecció durant el període ampliat.
Cinquè . PUBLICAR la present resolució al BOP i al tauler d’anuncis
del Consorci de Benestar Social.”
Girona, 18 de gener de 2017
Jaume Busquets Arnau
President
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