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CONTRACTACIÓ 1 TREBALLADOR/A FAMILIAR 

VIA PRESENTACIÓ OFERTA SOIB 

MOTIU: Necessitat urgent cobertura de baixes 

 

 

 

Objecte de la convocatòria. 
 

Contractar de manera urgent i temporal un/a treballador/a familiar per cobrir baixes 

per ILT. Aquesta contractació és única i exclusivament per aquest concepte. 

 

Per mor que aquesta contractació és urgent i que en aquests moments l’Ajuntament 

de Binissalem no disposa de cap borsa de feina d’aquesta categoria, es farà 

mitjançant “oferta SOIB”. Pel procediment de selecció, el SOIB en farà convocatòria 

pública i s’hauran de garantir els principis constitucions d’igualtat, mèrit i capacitat, 

així com els principis rectors per a l’accés a l’ocupació pública prevists a l'article 55 

de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic. 
 

Requisits de les persones aspirants a participar en el procediment selectiu. 

 

a) Ser espanyol o nacional d’un dels restants estats membres de la Unió Europea o 

d’aquells estats als que sigui d’aplicació la lliure circulació de treballadors, termes 

prevists en la normativa vigent. L’aspirant que no tingui la nacionalitat espanyola 

ha d’acreditar documentalment la seva nacionalitat amb un document vigent i el 

seu permís de residència i de treball si s’escau. 

 

b) Tenir fets els 16 anys i no haver arribat a l’edat de jubilació forçosa. 

 

c) No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, de cap administració o 

ocupació pública, ni trobar-se inhabilitat, per sentència ferma, per al compliment 

de funcions públiques. 

 

d) No patir malaltia o defecte físic que impedeixi el desenvolupament de les funcions 

corresponents. No obstant l'anterior, en cas que la persona aspirant tingui 

acreditat un grau de discapacitat igual o superior al 33%, ha de presentar, d’acord 

amb la normativa vigent, un certificat de l’equip oficial de valoració d’incapacitats 

de l'Institut Balear d'Afers Socials (IBAS) que acrediti les condicions personals 

d’aptitud per a l’exercici de les funcions corresponents a la plaça a la qual aspira. 

 

e) No estar sotmès a cap supòsit d’incompatibilitat dels establerts en la Llei 53/1984 

de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les 

administracions públiques o comprometre’s en el seu cas, a exercir l’oportuna 

opció en el període de temps que preveu l’article 10 de la disposició legal anterior, 

i no percebre pensió de jubilació, de retir o d’orfandat. 

 

f) Qualsevol de les següents titulacions: 

 

1. Tècnic/a auxiliar d’ajuda a domicili o treballador familiar que hagin acreditat 

445 hores de formació (segons article 15.5 de l’ordre de la Conselleria de 

Benestar Social del Govern de les Illes Balears de 2 d’octubre de 2000, 

modificada per l’ordre de 18 de setembre de 2001, que regula la prestació del 
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Server d’ajuda a domicili en la CAIB) i certificat de professionalitat o qualificació 

professional d'atenció sòcio- sanitària a persones en institucions. 
2. Tècnic/a en atenció sociosanitària. 

3. Tècnic en cures auxiliars d'infermeria. 

4. Títol FP de Grau Mitjà de Tècnic en Atenció a Persones en Situació de 

Dependència que estableix el RD 1593/2011, de 4de novembre. 

5. Títol FP de Grau Mitjà de Tècnic en Cures Auxiliars d'Infermeria que estableix el 

RD 546/1995, de 7 d'abril.-Títol FP de Grau Mitjà en Atenció Sociosanitària que 

estableix el RD 496/2003, de 2 de maig.-El Certificat de Professionalitat 

d'Atenció Sociosanitària en el Domicili (RD 1379/2008, de 1 de agosto). 

6. El Certificat de Professionalitat d'Auxiliar d'Ajuda a Domicili (itinerari formatiu 

regulat pel RD 331/1997, de 7 de març, segons la Disposició Transitòria Primera 

del RD 1506/2003, de 28 de novembre).-El Certificat d'haver superat un curs 

amb itinerari formatiu de Certificat de Professionalitat d'Auxiliar d'Ajuda a 

Domicili, itinerari formatiu regulat pel RD 331/1997, de 7 de març. D'una 

duració mínima de 445 hores.- Certificat de Professionalitat en Atenció 

Sociosanitària a persones dependents en institucions socials (RD 1368/07 de 

19d'octubre de 2007). 

7. Certificat d'habilitació provisional o excepcional expedit de conformitat amb 

l'Acord del Consell Territorial del Sistema pera l'Autonomia i Atenció a la 

Dependència de 19 d'octubre de 2017 pel qual es modifica parcialment l'Acord 

de 27 de novembre de 2008 sobre criteris comuns d'acreditació per garantir la 

qualitat dels centres i serveis del Sistema, modificat per l'Acord de 7 d'octubre 

de 2015. 

 

g) Coneixements de la llengua catalana, nivell B1, que s’ha d’acreditar mitjançant 

certificat, diploma o títol expedit per l’òrgan competent en matèria de política 

lingüística del Govern de les Illes Balears, o equivalent, de conformitat amb 

l’establert a l'Ordre del conseller d'Educació, Cultura i Universitats, de 21 de febrer 

de 2013, per mitjà de la qual es determinen els títols, diplomes i certificats 

equivalents als certificats de coneixements de llengua catalana de la Direcció 

General de Cultura i Joventut (BOIB nº 34, de 12 de març de 2013). 

 

h) Estar en possessió del carnet de conduir tipus B i vehicle propi. 

 

Funcions a desenvolupar. 

 

Seran les funcions que constitueixen l’objecte peculiar o propi de la professió de 

treballador/a familiar, així com: 

 

ASSISTIR: Cobrir determinats necessitats de tipus material i emocional en el domicili 

de l'usuari, centre de dia o altres. Actuar davant els problemes que surten a l'usuari 

intentant resoldre’ls, cercant els medis per fer-ho. Vèncer un problema o dificultat. 

Aquesta funció és bàsica: sense ella no és possible desenvolupar les demés. 

 

PREVENIR: Observar situacions en el domicili de l'usuari per evitar un major deteriori 

del mateix. Anticipar-se als esdeveniments per evitar mals majors. 

 

RECOLZAR: Donar suport físic i emocional. Estimular per que l'usuari s’organitzi de 

manera diferent els seus hàbits o costums. Donar-li confiança perquè pugui superar 

dificultats. 
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ORIENTAR: Donar la informació necessària a la persona o família. Encaminar o 

assenyalar determinats comportaments que les beneficiaran. Informar damunt tots 

les dubtes que plantegi l'usuari. 

 

CURATIVA: Vigilància de la medicació. Corregir hàbits que perjudiquin l’entorn de 

l'usuari. Desenvolupar petites tasques relacionades amb la salut de l’usuari. 

 

EDUCATIVA: Realitzar tasques conjuntament amb l’usuari perquè aquest aprengui. A 

partir del problema, ajudar a que l’usuari introdueixi elements que li ajuden a 

modificar costums. Ensenyar perquè l’usuari tingui la màxima autonomia. 

 

Procediment selectiu. 

Concurs (màxim 50 punts) 

 

Es valoraran els mèrits degudament al·legats i acreditats per les persones aspirants 

en el moment de presentació. La valoració es realitzarà segons el següent barem de 

mèrits: 

 

Experiència professional (màxim 30 punts): 

 

a) Serveis prestats a qualsevol de les Administracions Públiques a l’àrea de Serveis 

Socials: 0'15 per mes treballat fins un màxim de 20 punts. En cas de contractes a 

temps parcial, la puntuació se prorratejarà. 

 

b) Serveis prestats a persones, empreses o fundacions privades desenvolupant les 

mateixes funcions o tasques al  del lloc ofertat: 0,10 punts per mes treballat fins un 

màxim de 10 punts. En cas de contractes a temps parcial, la puntuació se 

prorratejarà. 

 

Formació (màxim 20 punts) 

 

a) Participació a cursos (assistència, aprofitament o impartició) impartits per 

institucions públiques o privades que tinguin relació amb el lloc de treball a cobrir. 

 

b) Participació a jornades relacionades en l’àmbit de serveis socials impartits per 

institucions públiques o privades: 0,5 punts per dia de participació a la jornada. 

 

c) Coneixement superiors de la llengua catalana: 

 - Nivell B2 (general): 0,50 

 - Nivell C1 (general): 1,00 

 - Nivell C2 (general): 1,50 

 - Nivell LA (específic): 0,50 

Només es valorarà el nivell superior de coneixements generals. El nivell 

 específic se sumarà a l'anterior. 

 

Binissalem, a la data de la signatura electrònica 

 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 


