
ANUNCI 
  
Modificació de les bases reguladores de la segona convocatòria  de plans 
d’ocupació 2017 

Atès que  el Col·legi d’Educadors i Educadores Socials de Catalunya ha 
presentat en data 16/06/2017 recurs de reposició per tal de modificar  la 
titulació exigida per participar en la segona convocatòria de Plans d’Ocupació 
subvencionats per la Diputació de Barcelona i el propi ajuntament de Sant Joan 
Despí, en concret en el lloc de Tècnic/a  mitjà d’Ocupació, en el sentit  que 
puguin participar  els professionals de l’educació social, diplomats , graduats o 
habilitats professionalment. 

Vista la normativa d’aplicació, concretament: 

• Lei 39/2015 , d’1 d’octubre , del procediment  administratiu comú a les 
Administracions Públiques 

  
Vist l’infome  de la Cap de Recursos Humans i Organització, en el sentit que 
procedeix estimar el recurs presentat pel Col.legi  d’Educadors i Educadores 
Socials de Catalunya  i modificacr les bases de la convocatòria. 

En conseqüència  es  RESOLC: 

- Primer.- Estimar recurs de reposició presentat pel Col.legi D’Educadores 
i Educadors Socials de Catalunya, contra les bases de  la  convocatòria  
per la cobertura temporal d’un lloc de Tècnic /a Mitjà d’Ocupació. 

- Segon.- Modificar els requisits de participació en el següent sentit: 

On diu: 

Tècnic/a mitja àrea Ocupació 

Lloc 1 Tècnic/a Mitjà  Ocupació

Durada del 
contracte:  6 mesos

Jornada: 37,5 hores setmanals (100%) 

Retribució: 1.071,00 € bruts  mensuals

Titulació Mínima 
Requerida: 

 L l icenciatura/ Grau Pedagogia, Psicologia, 
Psicopedagogia



 Ha de dir: 

Tècnic/a mitja àrea Ocupació 

- Tercer.- Retrotaure les actuacions del procediment al moment de 
l’aprovació de les bases  i  publicar novament la convocatòria d’aquest 
lloc i tornar a obrir  el termini de presentació de sol·licituds  per a prendre 
part en la selecció. 

- Quart.- Establir que les sol·licituds presentades  per participar en 
aquesta convocatòria  fins aquest  moment, conservin la seva validesa, 
sense que les persones  aspirants  hagin de tornar a presentar la seva 
sol.licitud. 

Queda pendent de concretar la nova data per a l’obertura  de presentació de 
sol·licituds per participar-hi. 

Sant Joan Despí  4 d’Agost 2017

Sistema de 
selecció:   concurs lliure  

Lloc 1 Tècnic/a Mitjà  Ocupació

Durada del 
contracte:  6 mesos

Jornada: 37,5 hores setmanals (100%) 

Retribució: 1.071,00 € bruts  mensuals

Titulació Mínima 
Requerida: 

 L l icenciatura/ Grau Pedagogia, Psicologia, 
Psicopedagogia i professionals de l’educació socials 
( diplomats, graduats o habilitats professionals)

Sistema de 
selecció:   concurs lliure  


