RELACIÓ

DE

LLOCS

DE

TREBALL

1

Denominació LT

DIRECTOR / A

Nº places creades (*2016)
DEFINICIÓ LT
Servei

Direcció

Tipus de personal

Personal Laboral

Provisió

Lliure designació

Escala

Escala d’Administració General

Grup Professional

A1

Complement de destinació

26

Complement específic

1.127,51€ (dedicació plena i responsabilitat)

FORMACIÓ
Titulació específica LT

Llicenciatura i formació en direcció/gerència

Nivell català

Nivell C

Formació al CBS

Assistència segons Pla de Formació

FUNCIONS LT
Jornada laboral

Jornada ordinària (37,5 h setmanals, de dll a dv)

Superior jeràrquic / funcional

Junta General CBSR

DESCRIPCIÓ DE FUNCIONS DEL
LT
Dirigir, inspeccionar, impulsar i coordinar els serveis del Consorci de conformitat amb les directrius aprovades
per la Junta General.
Relacionar-se amb les administracions públiques, institucions, entitats i particulars.
Exercir les funcions de cap de personal i director dels serveis.
Ordenar pagaments i disposar dels recursos econòmics fins a la quantitat que es fixi en les Bases d’Execució
del Pressupost.
Gestionar tota mena de subvencions i ajudes.
Elaborar la proposta de pressupost i l’inventari, els balanços, els comptes de resultats, les liquidacions i els
comptes generals del pressupost, conjuntament amb l’interventor del Consorci.
Elaborar anualment una memòria de les activitats del Consorci.
Assistir a les reunions de la Junta General amb veu, però sense vot.
Preparar la documentació que, a través del president, s’ha de sotmetre a la consideració de la Junta General
informar·lo de tot el que calgui per a l‘adequat exercici de les seves competències.
Formular al president les propostes que cregui oportunes per la bona marxa del Consorci.
Atorgar les llicències i autoritzacions administratives que siguin necessàries per a la gestió dels serveis
públics.
Aquelles atribucions que la Junta General o el president li deleguin dins de les seves respectives
competències.

2

Denominació LT

PSICÒLEG / OGA

Nº places creades (*2016)

3

DEFINICIÓ LT
Servei

Atenció Sociofamiliar

Tipus de personal

Personal Laboral

Provisió

Concurs - oposició

Escala

Escala d’Administració General

Grup Professional

A1

Complement de destinació

22 amb plaça / 20 sense plaça

Complement específic

173,18€ amb plaça/ 81,03€ sense plaça (dedicació)

FORMACIÓ
Titulació específica LT

Llicenciatura o Grau en Psicologia

Nivell català

Nivell C

Formació al CBS

Assistència segons Pla de Formació

FUNCIONS LT
Jornada laboral

Jornada ordinària (37,5 h setmanals, de dll a dv)

Superior jeràrquic / funcional

Coordinador/a de servei i/o direcció

DESCRIPCIÓ DE FUNCIONS DEL LT
Atenció psicològica individual i grupal
Realització de valoracions, diagnòstics, tractaments i seguiments
Elaboració d'informes i memòries
Intervenció comunitària (actuacions de sensibilització , detecció i captació)
Coordinació interna i amb altres serveis
Acompanyaments
Formació invidual i grupal de professionals i persones usàries
Gestió del serveis: objectius, avaluació, resultats, elaboració de memòries, projectes, ...
Altres funcions que es consideren necessàries
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Denominació LT

PEDAGOG / A

Nº places creades (*2016)

1

DEFINICIÓ LT
Servei

Atenció sociofamiliar

Tipus de personal

Personal Laboral

Provisió

Concurs - oposició

Escala

Escala d’Administració General

Grup Professional

A1

Complement de destinació

22 amb plaça / 20 sense plaça

Complement específic

173,18€ amb plaça/ 81,03€ sense plaça (dedicació)

FORMACIÓ
Titulació específica LT

Llicenciatura

Nivell català

Nivell C

Formació al CBS

Assistència segons Pla de Formació

FUNCIONS LT
Jornada laboral

Jornada ordinària (37,5 h setmanals, de dll a dv)

Superior jeràrquic / funcional

Coordinador/a servei i/o direcció

DESCRIPCIÓ DE FUNCIONS DEL
LT
Atenció i orientació educativa individual i grupal
Elaboració d'informes i memòries
Intervenció comunitària (actuacions de sensibilització, detecció i capacitació)
Coordinació interna i amb altres serveis
Acompanyaments
Formació individual i grupal de professionals i persones usuàries
Supervisió i suport metodològic de professionals
Altres que es considerin necessàries
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Denominació LT

TREBALLADOR/A SOCIAL

Nº places creades (*2016)

11

DEFINICIÓ LT
Servei

Serveis Socials Bàsics/ Dependència/Sociofamiliar

Tipus de personal

Personal Laboral

Provisió

Concurs - oposició

Escala

Escala d’Administració General

Grup Professional

A2

Complement de destinació

20 amb plaça/ 18 sense plaça

Complement específic

232,2€ amb plaça/ 129,09 sense plaça (dedicació)

FORMACIÓ
Titulació específica LT

Diplomatura o Grau en Treball Social

Nivell català

Nivell C

Formació al CBS

Assistència segons Pla de Formació

FUNCIONS LT
Jornada laboral

Jornada ordinària (37,5 h setmanals, de dll a dv)

Superior jeràrquic / funcional

Coordinador/a servei

DESCRIPCIÓ DE FUNCIONS DEL
LT
Detecció i prevenció de situacions de risc social o d'exclusió i/o dependència o manca
d'autonomia
Recepció de les demandes i atenció a necessitats socials: entrevistes dins i fora dependències
institucionals i/o visites domiciliàries
Informació, orientació i assessorament
Realització d'estudis, diagnòstics i plans de treball i de tota aquella activitat relacionada amb
l'atenció i seguiment dels casos
Realització d'informes i memòries
Acompanyaments
Intervenció individualitzada, grupal i comunitària
Treball en xarxa i coordinacions amb altres professionals
Registre informatitzat dels expedients i les tasques realitzades. Anàlisis de dades
Altres funcions que es considerin necessàries
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Denominació LT

TÈCNIC/A DE PLANS

Nº places creades (*2016)

2

DEFINICIÓ LT
Servei

Cohesió Social

Tipus de personal

Personal Laboral

Provisió

Concurs - oposició

Escala

Escala d’Administració General

Grup Professional

A1

Complement de destinació

22 amb plaça /20 sense plaça

Complement específic

173,18€ amb plaça/ 81,03€ sense plaça (dedicació)

FORMACIÓ
Titulació específica LT

Llicenciatura o Grau superior

Nivell català

Nivell C

Formació al CBS

Assistència segons Pla de Formació

FUNCIONS LT
Jornada laboral

Jornada ordinària (37,5 h setmanals, de dll a dv)

Superior jeràrquic / funcional

Direcció

DESCRIPCIÓ DE FUNCIONS DEL
LT
Elaboració de Plans
Dissenyar, implementar i avaluar actuacions, campanyes de sensibilització, projectes,...
Gestió i coordinació de l'equip humà
Suport en la creació de serveis, taules, grups de treball, processos participatius interns i
externs,...
Responsble
de
l'observatori:
elaboració i publicació d'informes i
reculls de dades
Altres funcions que la direcció consideri oportunes
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Denominació LT

EDUCADOR/A SOCIAL

Nº places creades (*2016)

7

DEFINICIÓ LT
Servei

Serveis Socials Bàsics/ Sociofamiliar

Tipus de personal

Personal Laboral

Provisió

Concurs - oposició

Escala

Escala d’Administració General

Grup Professional

A2

Complement de destinació

20 amb plaça /18 sense plaça

Complement específic

232,2€ amb plaça/ 129,09 sense plaça (dedicació)

FORMACIÓ / TITULACIÓ

Titulació específica LT

Grau d'educació social o títol de Diplomatura en Educació
Social o habilitació professional en Educació Social

Nivell català

Nivell C

Formació al CBS

Assistència segons Pla de Formació

FUNCIONS LT
Jornada laboral

Jornada ordinària (37,5 h setmanals, de dll a dv)

Superior jeràrquic / funcional

Coordinador/a servei

DESCRIPCIÓ DE FUNCIONS DEL
LT
Detecció i prevenció de situacions de risc social o d'exclusió en infants i adolescents
Recepció de les demandes i atenció a les necessitats socials: entrevistes dins i fora
dependències institucionals i/o visites domiciliàries
Informació, orientació i assessorament a infants, adolescents i famílies
Realització d'estudis, diagnòstics i plans de treball i de tota aquella activitat relacionada amb
l'atenció i seguiment dels casos
Realització d'informes i memòries
Intervenció individualitzada, grupal i comunitària
Treball en xarxa i coordinacions amb altres professionals
Registre informatitzat dels expedients i les tasques realitzades
Acompanyaments
Altres que es considerin necessàries
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Denominació LT

FISIOTERAPEUTA / TERAPEUTA OCUPACIONAL

Nº places creades (*2016)

1

DEFINICIÓ LT
Servei

Autonomia i Dependència

Tipus de personal

Personal Laboral

Provisió

Concurs - oposició

Escala

Escala d’Administració General

Grup Professional

A2

Complement de destinació

20 amb plaça /18 sense plaça

Complement específic

232,2€ amb plaça/ 129,09 sense plaça (dedicació)

FORMACIÓ
Titulació específica LT

Diplomatura o Grau en Teràpia Ocupacional i/o fisioteràpia

Nivell català

Nivell C

Formació al CBS

Assistència segons Pla de Formació

FUNCIONS LT
Jornada laboral

Jornada ordinària (37,5 h setmanals, de dll a dv)

Superior jeràrquic / funcional

Coordinador/a servei

DESCRIPCIÓ DE FUNCIONS DEL
LT
Atenció domiciliària i telefònica: informació, suport i orientació a persones en situació de
dependència i/o manca d'autonomia
Elaboració de propostes
Tramitació i gestió d'ajudes
Coordinació amb serveis socials i sanitaris
Altres que es considerin necessàries
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Denominació LT

ADMINISTRATIU / VA

Nº places creades (*2016)

3

DEFINICIÓ LT
Servei

Administració

Tipus de personal

Personal Laboral

Provisió

Concurs - oposició

Escala

Escala d’Administració General

Grup Professional

C1

Complement de destinació

16 amb plaça /14 sense plaça

Complement específic

262,7€ amb plaça/ 184,62 sense plaça (dificultat tècnica)

FORMACIÓ
Titulació específica LT

Batxillerat, o mòdul professional de grau superior o
Formació Professional de 2on Grau

Nivell català

Nivell C

Formació al CBS

Assistència segons Pla de Formació

FUNCIONS LT
Jornada laboral

Jornada ordinària (37,5 h setmanals, de dll a dv)

Superior jeràrquic / funcional

Coordinador/a i/o direcció

DESCRIPCIÓ DE FUNCIONS DEL LT
Suport a direcció i a Suport Tècnic i Metodològic
Suport a Secretaria
Gestió documental dels expedients
Organització i tramitació dels documents i aplicatius associats als recursos humans:
desplaçaments, absències (vacances, ap's i altres), revisions mèdiques,...
Administració del material fungible
Gestió dels aplicatius i bases de dades a nivell d'usuari (entrada de dades, explotació, ...)
Gestió de la correspondència
Taulell d'informació: atenció ciutadana, atenció telefònica i telemàtica. Informació bàsica sobre
tràmits i serveis
Registre d'entrades i sortides
Organització dels espais, del vehicle, dels recursos interns i externs, d'agendes dels/les
professionals
Suport a Intervenció: caixa, rebus, impagat.
Atenció i gestió administrativa expedients OFIDEUTE
Gestió administrativa transport adaptat
Gestió administrativa de serveis (SAD, Transport adaptat, SBAS, SIAD, SIF, STD, ...):
agendes, horaris, suplències, tràmits, ...
Control de la ubicació i absències dels/les professionals
Altres que es considerin necessàries
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Denominació LT

TREBALLADOR/A FAMILIAR

Nº places creades (*2016)

24

DEFINICIÓ LT
Servei

Autonomia i Dependència

Tipus de personal

Personal Laboral

Provisió

Concurs - oposició

Escala

Escala d’Administració General

Grup Professional

C2

Complement de destinació

14 amb plaça/12 sense plaça

Complement específic

256,72€ amb plaça/ 202,43€ sense plaça (dedicació)

FORMACIÓ / TITULACIÓ
Titulació específica LT

Cicle Formatiu de Grau Mitjà en Atenció Sociosanitària o
Certificat de Professionalitat d'Atenció Sociosanitària

Nivell català

Nivell B

Formació al CBS

Assistència segons Pla de Formació

FUNCIONS LT
Jornada laboral

Jornada parcial (30 h setmanals, de dll a dv + 1 cap de
setmana cada 4)

Superior jeràrquic / funcional

Coordinador/a servei

DESCRIPCIÓ DE FUNCIONS DEL
LT
Atenció personal (higiene, alimentació, medicació, ajuda psicomotriu,..)
Atenció a la llar (ordre i cura, compra i preparació d'àpats)
Suport a la vida quotidiana (relació i comunicació amb l'exterior)
Acompanyaments
Educació per l'adquisició d'hàbits domèstics i personals
Observar i reportar la situació i estat (físic i psíquic) del usuari
Coordinació
Altres que es considerin necessàries
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Denominació LT

CONDUCTOR/A

Nº places creades (*2016)

1

DEFINICIÓ LT
Servei

Autonomia i Dependència

Tipus de personal

Personal Laboral

Provisió

Concurs - oposició

Escala

Escala d’Administració General

Grup Professional

C2

Complement de destinació

14 amb plaça/12 sense plaça

Complement específic

256,72€ amb plaça/ 202,43€ sense plaça (dedicació)

FORMACIÓ / TITULACIÓ
Titulació específica LT

Graduat escolar o Graduat en Educació Secundària
Obligatòria (ESO) + carnet de conduir

Nivell català

Nivell B

Formació al CBS

Assistència segons Pla de Formació

FUNCIONS LT
Jornada laboral

Jornada ordinària (37,5 h setmanals, de dll a dv)

Superior jeràrquic / funcional

Coordinador/a servei

DESCRIPCIÓ DE FUNCIONS DEL
LT
Conducció vehicle de transport adaptat
Acompanyament físic de les persones usuàries del transport
Comunicacions amb serveis per informar d'incidències
Gestió del manteniment del vehicle (revisions, ITV, neteja ...)
Altres funcions que es considerin necessàries
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Denominació LT

MONITOR / A

Nº places creades (*2016)
DEFINICIÓ LT
Servei

Atenció Sociofamiliar

Tipus de personal

Personal Laboral

Provisió

Concurs

Escala

Escala d’Administració General

Grup Professional

C2

Complement de destinació

14 amb plaça/12 sense plaça

Complement específic

256,72€ amb plaça/ 209,39€ sense plaça (dedicació)

FORMACIÓ

Titulació específica LT

Graduat escolar o Graduat en Educació Secundària
Obligatòria (ESO) o Formació Professional de 1er Grau o
equivalent

Nivell català

Nivell C

Formació al CBS

Assistència segons Pla de Formació

FUNCIONS LT
Jornada laboral

Jornada ordinària (37,5 h setmanals, de dll a dv)

Superior jeràrquic / funcional

Coordinador/a servei

DESCRIPCIÓ DE FUNCIONS DEL
LT
Atenció socioeducativa individual, grupal i/o comunitària a infants, adolescents i famílies
Elaboració de programacions
Disseny, gestió i implementació d'activitats
Elaboració de plans educatius individuals
Treball en xarxa amb altres serveis del Consorci i recursos del territori
Altres funcions que es considerin necessàries
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Denominació LT

AUXILIAR ADMINISTRATIU / VA

Nº places creades (*2016)

2

DEFINICIÓ LT
Servei

Administració

Tipus de personal

Personal Laboral

Provisió

Concurs - oposició

Escala

Escala d’Administració General

Grup Professional

c2

Complement de destinació

14 amb plaça/12 sense plaça

Complement específic

256,72€ amb plaça/ 209,39€ sense plaça (dedicació)

FORMACIÓ
Titulació específica LT
Nivell català

Nivell C

Formació al CBS

Assistència segons Pla de Formació

FUNCIONS LT
Jornada laboral

Jornada ordinària (37,5 h setmanals, de dll a dv)

Superior jeràrquic / funcional

Coordinador/a i/o direcció

DESCRIPCIÓ DE FUNCIONS DEL

LT

Suport a direcció i a Suport Tècnic i Metodològic
Suport a Secretaria
Suport a la gestió documental dels expedients
Organització i tramitació dels documents i aplicatius associats als recursos humans: desplaçaments,
absències (vacances, ap's i altres), revisions mèdiques,...
Adminitració del material fungible
Suport a la gestió dels aplicatius i bases de dades a nivell d'usuari (entrada de dades, explotació, ...)
Gestió de la correspondència
Suport al taulell d'informació: atenció ciutadana, atenció telefònica i telemàtica. Informació bàsica
sobre tràmits i serveis
Registre d'entrades i sortides
Registre de les demandes dels espais, del vehicle, dels recursos interns i externs, d'agendes dels/les
professionals
Suport a Intervenció: caixa, rebus, impagat.
Suort a la gestió administrativa transport adaptat
Suport a la gestió administrativa de serveis (SAD, Transport adaptat, SBAS, SIAD, SIF, STD, ...): agendes,
horaris, suplències, tràmits, ...
Control de la ubicació i absències dels/les professionals
Altres que es considerin necessàries
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