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Fitxa 001 - Director/a
A. IDENTIFICACIÓ DEL LLOC DE TREBALL
Codi i Denominació del
lloc

001

Director/a

Enquadrament orgànic
Dotació d’efectius:

1

Naturalesa del lloc de treball

Classificació professional

Classe de personal:

Laboral

Grup:

Tipologia de lloc:

Lloc de comandament

Nivell de destinació:

A1

B. DEDICACIÓ HORÀRIA DEL LLOC I INCOMPATIBILITATS
Dedicació horària setmanal:

37,5 hores

Jornada partida:

No es presenta

Canvi de torn:

No es presenta

Dissabtes:

No es presenta

Diumenges/festius:

No es presenta

Nocturnitat:

No es presenta

Disponibilitat:

Ha d’estar localitzable i acudir allà on es produeixin les
incidències a qualsevol hora del dia o qualsevol dia de la
setmana

Flexibilitat:

Ha d’assistir a activitats prèviament planificades o previstes
sense horàri estàndard

Ampliació de dedicació:

No es presenta

Incompatibilitat:

No es presenta

C. FUNCIONS GENÈRIQUES DEL LLOC
Objectiu fonamental del lloc o missió
Planificar, impulsar, coordinar i supervisar l'actuació conjunta del Consorci i dirigir el conjunt
de recursos humans, econòmics i materials del mateix, per tal que pugui acomplir els seus
objectius potenciant al màxim la seva relació i influència, d'acord amb les directrius fixades
des de la Junta General com a òrgan polític dependent.
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Funcions
- Dirigir, inspeccionar, impulsar i coordinar els serveis del Consorci de conformitat amb les
directrius aprovades per la Junta General i avaluar el seu grau de compliment.
- Mantenir contactes estratègics amb altres administracions i actors significatius de l’entorn
públic i privat que puguin afavorir i millorar els serveis prestats.
- Ordenar pagaments i disposar dels recursos econòmics necessaris per al desenvolupament
del serveis.
- Gestionar les subvencions i ajudes que pugui rebre el Consorci.
- Col·laborar, conjuntament amb l’interventor del Consorci, en la gestió econòmica i
pressupostària del Consorci (proposta de pressupost i l’inventari, els balanços, els comptes de
resultats, les liquidacions i els comptes generals del pressupost etc).
- Elaborar anualment una memòria de les activitats del Consorci.
- Assistir i participar a les reunions de la Junta General amb veu, però sense vot.
- Mantenir el contacte professional necessari amb el president/a del Consorci i fer-li arribar
les propostes oportunes pel bon funcionament del l'organització.
- 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.
I en general:
- Donar compliment i assegurar l’aplicació de les normes de prevenció de riscos laborals,
d'acord amb les responsabilitats derivades del marc legal vigent i de la normativa interna del
Consorci.
- Vetllar per la protecció de dades de caràcter personal i actuar d’acord a criteris d’ètica i
transparència.
- 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.
- I en general, altres de caràcter similar que li siguin atribuïdes.

D. PROVISIÓ DEL LLOC
Requisits per a la seva provisió
Formació reglada:

Titulació equivalent a la pròpia del subgrup de classificació A1 del
personal públic.

Nivell de català:

Nivell de català exigit a la Corporació d'acord amb el Decret
161/2002 sobre avaluació i certificació de coneixement del català.

Altres:

Carnet de conduir
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Mèrits rellevants a considerar en la seva provisió
Formació complementària:

- Lideratge i direcció de persones
- Gestió de la qualitat del servei
- Legislació aplicable a l'àmbit
- Habilitats directives
- Planificació i control de la gestió

Experiència:

- Com a directiu/va a l'administració pública i/o al sector
privat
- Com a gerent a l'administració local i/o al sector privat

Forma de provisió

Concurs

E. OBSERVACIONS
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Fitxa 002 - Adjunt/a Direcció
A. IDENTIFICACIÓ DEL LLOC DE TREBALL
Codi i Denominació del
lloc

002

Adjunt/a Direcció

Enquadrament orgànic
Dotació d’efectius:

1

Naturalesa del lloc de treball

Classificació professional

Classe de personal:

Laboral

Grup:

Tipologia de lloc:

Lloc de comandament

Nivell de destinació:

A1

B. DEDICACIÓ HORÀRIA DEL LLOC I INCOMPATIBILITATS
Dedicació horària setmanal:

37,5h

Jornada partida:

No es presenta

Canvi de torn:

No es presenta

Dissabtes:

No es presenta

Diumenges/festius:

No es presenta

Nocturnitat:

No es presenta

Disponibilitat:

Ha d’estar localitzable i acudir allà on es produeixin les
incidències a qualsevol hora del dia o qualsevol dia de la
setmana

Flexibilitat:

Ha d’assistir a activitats prèviament planificades o previstes
sense horàri estàndard

Ampliació de dedicació:

No es presenta

Incompatibilitat:

No es presenta

C. FUNCIONS GENÈRIQUES DEL LLOC
Objectiu fonamental del lloc o missió
Realitzar aquelles activitats tècniques i de suport a la direcció del Consorci d’acord amb els
procediments establerts i les instruccions de la pròpia direcció amb la finalitat de donar un
suport eficaç a la direcció per al desenvolupament de les seves funcions i el compliment dels
seus compromisos.
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Funcions
- Assistir al/la director/a en les activitats pròpies del Consorci.
- Dissenyar, conjuntament amb la Direcció, les línes estratègiques i operatives de les diferents
àrees.
- Cobrir les funcions de la/el director/a quan està absent.
- Organitzar i supervisar, conjuntament amb la Direcció, les activitats realitzades per les
diferents àrees.
- Assessorar i acompanyar als caps d’àrea per tal de dur a terme el compliment dels objectius,
procediments i estratègies en l’àrea de competència
- Donar suport en els processos de selecció de personal.
- Planificar, organitzar, dirigir i supervisar les activitats dels processos de planificació i les
funcions transversals del Consorci.
I en general:
- Vetllar per la protecció de dades de caràcter personal i actuar d’acord a criteris d’ètica i
transparència.
- 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.
- I, en general, totes aquelles funcions de caràcter similar que li siguin atribuïdes.
D. PROVISIÓ DEL LLOC
Requisits per a la seva provisió
Formació reglada:

Titulació equivalent a la pròpia del subgrup de classificació A1 del
personal públic.

Nivell de català:

Nivell de català exigit a la Corporació d'acord amb el Decret
161/2002 sobre avaluació i certificació de coneixement del català.

Altres:

Carnet de conduir

Mèrits rellevants a considerar en la seva provisió
Formació complementària:

- Gestió de recursos humans
- Habilitats directives
- Planificació i control de gestió
- Lideratge i direcció de persones
- Gestió de la qualitat del servei
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Experiència:

- Com a adjunt/a direcció a l'administració pública i/o al
sector privat.
- Com a tècnic/a superior a l'administració pública i/o al
sector privat.

Forma de provisió

Concurs

E. OBSERVACIONS
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Fitxa 003 - Cap d'Àrea
A. IDENTIFICACIÓ DEL LLOC DE TREBALL
Codi i Denominació del
lloc

003

Cap d'Àrea

Enquadrament orgànic
Dotació d’efectius:

5

Naturalesa del lloc de treball

Classificació professional

Classe de personal:

Laboral

Grup:

Tipologia de lloc:

Lloc de comandament

Nivell de destinació:

A1

B. DEDICACIÓ HORÀRIA DEL LLOC I INCOMPATIBILITATS
Dedicació horària setmanal:

37,5h

Jornada partida:

Un dia a la setmana

Canvi de torn:

No es presenta

Dissabtes:

No es presenta

Diumenges/festius:

No es presenta

Nocturnitat:

No es presenta

Disponibilitat:

Ha d’estar localitzable i acudir allà on es produeixin les
incidències al llarg d'unes hores del dia o d'alguns dies de la
setmana

Flexibilitat:

Ha d'assistir a activitats prèviament planificades o previstes
més enllà de la distribució horària estàndard

Ampliació de dedicació:

No es presenta

Incompatibilitat:

No es presenta

C. FUNCIONS GENÈRIQUES DEL LLOC
Objectiu fonamental del lloc o missió
Dirigir, planificar i avaluar la gestió de l'Àrea a la que està adscrit/a, tot gestionant els recursos
públics amb eficàcia i eficiència, planificant estratègicament l’evolució de l’Àrea i definint un
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model de prestació de serveis que tingui com a objectiu final satisfer les necessitats de la
ciutadania, d’acord amb les directrius de la Direcció i amb la normativa vigent.
Funcions
- Desenvolupar i avaluar l’estratègia i objectius de gestió de l’Àrea assignada.
- Impulsar, planificar i dirigir l’activitat de l’Àrea per a l’assoliment dels objectius definits.
- Gestionar i coordinar els recursos humans, econòmics i materials assignats.
- Executar el pressupost de l’Àrea.
- Establir els mètodes de treball que permetin una homogeneïtat en I’actuació de l'Àrea i
definir els mecanismes de coordinació interna.
- Proposar els recursos (pressupostaris, tècnics, materials i humans) necessaris i gestionar-los
d'acord amb els models de gestió del Consorci.
- Detectar les necessitats de formació del personal al seu càrrec.
- Impulsar els mètodes i els procediments d'avaluació del personal (del rendiment, satisfacció,
qualitat, etc.) definits pel Consorci.
- Impulsar i definir la planificació dels programes, els projectes i els serveis de la seva àrea de
responsabilitat, i els sistemes d'indicadors de seguiment.
- Definir, impulsar i liderar projectes i accions transversals amb altres àrees del Consorci.
- Avaluar, en la mesura del possible d'acord a les característiques pròpies de I’àmbit
d'actuació, I’impacte de les polítiques, els programes, els projectes o els serveis impulsats des
de la seva àrea de responsabilitat.
- Participar en els espais de coordinació en els que estigui designat/da.
- Representar al Consorci davant altres administracions, institucions supramunicipals i la resta
d’agents en l’àmbit dels continguts i activitats pròpies de l’Àrea.
- Supervisar l'activitat de les empreses externes que preseten algun tipus de servei al Consorci.
- Elaborar reglaments en relació a les matèries incloses al seu àmbit funcional.
- Redactar informes tècnics relatius a les matèries competència de l’Àrea i al seu àmbit de
coneixement.
- Acompanyar i assessorar als tècnics per tal d’assolir els objectius de l’àrea.
- Realitzar totes aquelles funcions de caràcter tècnic pròpies de l'Àrea.
I en general:
- Donar compliment i assegurar l’aplicació de les normes de prevenció de riscos laborals,
d'acord amb les responsabilitats derivades del marc legal vigent i de la normativa interna del
Consorci.
- Vetllar per la protecció de dades de caràcter personal i actuar d’acord a criteris d’ètica i
transparència.
- 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.
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- I en general, altres de caràcter similar que li siguin atribuïdes.
D. PROVISIÓ DEL LLOC
Requisits per a la seva provisió
Formació reglada:

Titulació equivalent a la pròpia del subgrup de classificació A1 del
personal públic.

Nivell de català:

Nivell de català exigit a la Corporació d'acord amb el Decret
161/2002 sobre avaluació i certificació de coneixement del català.

Altres:

Carnet de conduir

Mèrits rellevants a considerar en la seva provisió
Formació complementària:

- Direcció i coordinació d'equips de treball
- Habilitats directives
- Planificació i control de gestió
- Coneixements relacionats amb el col·lectiu que és objecte
d'atenció de l'àrea

Experiència:

Forma de provisió

Com a Cap d'Àrea a l'administració pública i/o al sector
privat, molt especialment en l’àmbit de referència del lloc.
Concurs

E. OBSERVACIONS
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Fitxa 004 - Psicòleg/òloga
A. IDENTIFICACIÓ DEL LLOC DE TREBALL
Codi i Denominació del
lloc

004

Psicòleg/òloga

Enquadrament orgànic
Dotació d’efectius:

3

Naturalesa del lloc de treball

Classificació professional

Classe de personal:

Laboral

Grup:

Tipologia de lloc:

Lloc base

Nivell de destinació:

A1/A2

B. DEDICACIÓ HORÀRIA DEL LLOC I INCOMPATIBILITATS
Dedicació horària setmanal:

37,5h

Jornada partida:

Un dia a la setmana

Canvi de torn:

No es presenta

Dissabtes:

No es presenta

Diumenges/festius:

No es presenta

Nocturnitat:

No es presenta

Disponibilitat:

No es presenta

Flexibilitat:

No es presenta

Ampliació de dedicació:

No es presenta

Incompatibilitat:

No es presenta

C. FUNCIONS GENÈRIQUES DEL LLOC
Funcions
- Oferir atenció psicològica, orientació i assessorament per tal d’afavorir l’adquisició d’eines i
estratègies que promoguin l'empoderament personal i potenciar els recursos personals de les
persones ateses per poder elaborar i fer front a les situacions viscudes.
- Coordinar-se amb els diferents serveis i treballar en xarxa per l'atenció dels casos.
- Assistir a judicis com a pèrits sempre que siguin requerits pels òrgans judicials.
- Impartir formació individual i grupal de professionals i/o persones usuàries.
- Realitzar intervenció individualitzada, grupal i/o comunitària.
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- Dissenyar i implementar campanyes de sensibilització.
- Valorar i intervenir amb els usuaris/es per donar compliment als objectius de cada servei.
- Realitzar els informes psicosocials i memòries que siguin matèria de la seva competència.
-Atendre situacions d’urgència.
- Acompanyar a les persones usuàries als serveis o recursos necessaris.
I en general:
- Donar compliment i assegurar l’aplicació de les normes de prevenció de riscos laborals,
d'acord amb les responsabilitats derivades del marc legal vigent i de la normativa interna del
Consorci.
- Vetllar per la protecció de dades de caràcter personal i actuar d’acord a criteris d’ètica i
transparència.
- 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.
- I en general, altres de caràcter similar que li siguin atribuïdes.
D. PROVISIÓ DEL LLOC
Requisits per a la seva provisió
Formació reglada:

Titulació equivalent a la pròpia del subgrup de classificació A1 del
personal públic: grau o llicenciatura en psicologia

Nivell de català:

Nivell de català exigit a la Corporació d'acord amb el Decret
161/2002 sobre avaluació i certificació de coneixement del català.

Altres:

Carnet de conduir

Mèrits rellevants a considerar en la seva provisió
Formació complementària:

- Formació especialitzada en la temàtica o el col·lectiu a
atendre
- Intervenció psicològica
- Dinàmiques grupals
- Coneixement de la legislació vigent en cada temàtica

Experiència:

Forma de provisió

- Com a psicòleg/òloga a l'administració pública i/o al sector
privat, molt especialment en l’àmbit de referència del lloc.
Concurs

E. OBSERVACIONS
Es proposa que per la provisió de noves places la classificació A1 s’extingeixi.
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Fitxa 005 - Terapeuta Ocupacional
A. IDENTIFICACIÓ DEL LLOC DE TREBALL
Codi i Denominació del
lloc

008

Terapeuta Ocupacional

Enquadrament orgànic
Dotació d’efectius:

1

Naturalesa del lloc de treball

Classificació professional

Classe de personal:

Laboral

Grup:

Tipologia de lloc:

Lloc base

Nivell de destinació:

A2

B. DEDICACIÓ HORÀRIA DEL LLOC I INCOMPATIBILITATS
Dedicació horària setmanal:

37,5h

Jornada partida:

Un dia a la setmana

Canvi de torn:

No es presenta

Dissabtes:

No es presenta

Diumenges/festius:

No es presenta

Nocturnitat:

No es presenta

Disponibilitat:

No es presenta

Flexibilitat:

No es presenta

Ampliació de dedicació:

No es presenta

Incompatibilitat

No es presenta

C. FUNCIONS GENÈRIQUES DEL LLOC
Funcions
- Realitzar valoracions i fer el seguiment del les persones usuàries.
- Programar, executar i valorar les activitats que realitza de manera individual amb les
persones usuàries per millorar les seves capacitats funcionals en el desenvolupament diari.
- Participar en reunions interdisciplinars.
- Realitzar informes matèria de la seva competència.
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- Atendre i informar a les persones usuàries i a les respectives famílies, en l'àmbit de les seves
competències.
- Coordinar-se amb els diferents actors del territori per desenvolupar accions conjuntes i/o
col·laboratives.
- Participar en projectes en l’àmbit de la seva competència.
I en general:
- Donar compliment i assegurar l’aplicació de les normes de prevenció de riscos laborals,
d'acord amb les responsabilitats derivades del marc legal vigent i de la normativa interna del
Consorci.
- Vetllar per la protecció de dades de caràcter personal i actuar d’acord a criteris d’ètica i
transparència.
- 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.
- I en general, altres de caràcter similar que li siguin atribuïdes
D. PROVISIÓ DEL LLOC
Requisits per a la seva provisió
Formació reglada:

Titulació equivalent a la pròpia del subgrup de classificació A2 del
personal públic, amb preferència el Grau de Terapeuta Ocupacional o
equivalent.

Nivell de català:

Nivell de català exigit a la Corporació d'acord amb el Decret
161/2002 sobre avaluació i certificació de coneixement del català.

Altres:

Carnet de conduir

Mèrits rellevants a considerar en la seva provisió
Formació complementària:

- Estratègies d’assistència a la tercera edat i persones amb
diversitat funcional
- Coneixement de la legislació vigent en cada temàtica

Experiència:

Forma de provisió

Com a Terapeuta Ocupacional a l'administració pública i/o
al sector privat.
Concurs

E. OBSERVACIONS
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Fitxa 006 - Dinamitzador/a Comunitari
A. IDENTIFICACIÓ DEL LLOC DE TREBALL
Codi i Denominació del
lloc

009

Dinamitzador/a Comunitari

Enquadrament orgànic
Àrea:

Ciutadania

Dotació d’efectius:

4

Naturalesa del lloc de treball

Classificació professional

Classe de personal:

Laboral

Grup:

Tipologia de lloc:

Lloc base

Nivell de destinació:

A2

B. DEDICACIÓ HORÀRIA DEL LLOC I INCOMPATIBILITATS
Dedicació horària setmanal:

37,5h

Jornada partida:

No es presenta

Canvi de torn:

No es presenta

Dissabtes:

No es presenta

Diumenges/festius:

No es presenta

Nocturnitat:

No es presenta

Disponibilitat:

No es presenta

Flexibilitat:

Ha d'assistir a activitats prèviament planificades o previstes
més enllà de la distribució horària estàndard

Ampliació de dedicació:

No es presenta

Incompatibilitat:

No es presenta

C. FUNCIONS GENÈRIQUES DEL LLOC
Funcions
- Dissenyar, planificar i executar activitats orientades a la millora de la cohesió social.
- Informar, motivar i facilitar la participació en les activitats organitzades, tant les que ofereix
el servei com altres entitats de la comarca.
- Dinamitzar activitats i tallers amb la ciutadania.
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- Generar xarxes amb diferents agents per desenvolupar accions conjuntes i/o col·laboratives
per potenciar la participació i la visualització de les persones participants.
- Col·laborar en l'elaboració de la memòria de les activitats vinculada al servei.
- Realitzar campanyes de sensibilització vinculades a l'àmbit.
I en general:
- Donar compliment i assegurar l’aplicació de les normes de prevenció de riscos laborals,
d'acord amb les responsabilitats derivades del marc legal vigent i de la normativa interna del
Consorci.
- Vetllar per la protecció de dades de caràcter personal i actuar d’acord a criteris d’ètica i
transparència.
- 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.
- I en general, altres de caràcter similar que li siguin atribuïdes.
D. PROVISIÓ DEL LLOC
Requisits per a la seva provisió
Formació reglada:

Titulació equivalent a la pròpia del subgrup de classificació A2 del
personal públic.

Nivell de català:

Nivell de català exigit a la Corporació d'acord amb el Decret
161/2002 sobre avaluació i certificació de coneixement del català.

Altres:

Carnet de Conduïr

Mèrits rellevants a considerar en la seva provisió
Formació complementària:

- Resolució de conflictes
- Diversitat social
- Dinàmiques grupals i comunitàries

Experiència:

Forma de provisió

- Com a dinamitzador/a a l'administració pública i/o al
sector privat.
Concurs

E. OBSERVACIONS

Pàgina 2 Dinamitzador/a Comunitari

Consorci de Benestar Social del Ripollès
TREBALLADOR/A SOCIAL

FITXA 010

Fitxa 007 - Treballador/a Social
A. IDENTIFICACIÓ DEL LLOC DE TREBALL
Codi i Denominació del
lloc

010

Treballador/a Social

Enquadrament orgànic
Dotació d’efectius:

11

Naturalesa del lloc de treball

Classificació professional

Classe de personal:

Laboral

Grup:

Tipologia de lloc:

Lloc base

Nivell de destinació:

A2

B. DEDICACIÓ HORÀRIA DEL LLOC I INCOMPATIBILITATS
Dedicació horària setmanal:

37,5h

Jornada partida:

Un dia a la setmana

Canvi de torn:

No es presenta

Dissabtes:

No es presenta

Diumenges/festius:

No es presenta

Nocturnitat:

No es presenta

Disponibilitat:

No es presenta

Flexibilitat:

No es presenta

Ampliació de dedicació:

No es presenta

Incompatibilitat:

No es presenta

C. FUNCIONS GENÈRIQUES DEL LLOC
Funcions
- Detectar i prevenir situacions de risc d’exclusió social a partir del treball individualitzat,
familiar i comunitari, realitzant valoracions i diagnosis d’aquelles situacions que ho
requereixin.
- Rebre i analitzar les demandes en l’atenció directa a l’usuari i/o la seva família o d’altres
entitats, informant dels recursos i serveis existents per les diferents problemàtiques a través
de visites domiciliàries i contactes telefònics.
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FITXA 010

- Realitzar el seguiment dels casos, prenent les mesures adients i, en cas necessari, valorar i
tramitar les ajudes i prestacions que corresponguin segons la normativa vigent.
- Promocionar, elaborar i fer el seguiment de projectes d’intervenció grupal i comunitària amb
col·lectius de persones afectades amb les mateixes problemàtiques socials.
- Coordinar activitats, tràmits, demandes i gestions amb altres centres i serveis socials.
- Proposar, quan s’escaigui i d’acord amb la resta de l’equip, la derivació dels/les usuaris/es a
altres serveis d’atenció especialitzada, realitzant la tramitació corresponent.
- Coordinar i/o participar en projectes transversals del Consorci d’acord amb el seu àmbit de
coneixement.
-Mantenir els contactes necessaris amb altres organismes, administracions, empreses,
ciutadania, etc per tal de realitzar adequadament les funcions assignades.
- Elaborar informes socials propis de l’àmbit.
Assistir a judicis com a pèrits sempre que siguin requerits pels òrgans judicials.
- Atendre situacions d’urgència.
I en general:
- Donar compliment i assegurar l’aplicació de les normes de prevenció de riscos laborals,
d'acord amb les responsabilitats derivades del marc legal vigent i de la normativa interna del
Consorci.
- Vetllar per la protecció de dades de caràcter personal i actuar d’acord a criteris d’ètica i
transparència.
- 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.
- I en general, altres de caràcter similar que li siguin atribuïdes.
D. PROVISIÓ DEL LLOC
Requisits per a la seva provisió
Formació reglada:

Titulació equivalent a la pròpia del subgrup de classificació A2 del
personal laboral: grau o diplomatura en treball social o equivalent.

Nivell de català:

Nivell de català exigit a la Corporació d'acord amb el Decret
161/2002 sobre avaluació i certificació de coneixement del català.

Altres:

Carnet de Conduïr

Mèrits rellevants a considerar en la seva provisió
Formació complementària:

- Formació especialitzada en la temàtica o el col·lectiu a
atendre
- Normativa sectorial aplicable
- Polítiques d’igualtat
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- Immigració
- Gestió de conflictes
- Tècniques de negociació
Experiència:

Forma de provisió

- Com a treballador/a social a l'administració pública i/o al
sector privat.
Concurs

E. OBSERVACIONS

Pàgina 3 Treballador/a Social

Consorci de Benestar Social del Ripollès
EDUCADOR/A SOCIAL

FITXA 011

Fitxa 008 - Educador/a Social
A. IDENTIFICACIÓ DEL LLOC DE TREBALL
Codi i Denominació del
lloc

011

Educador/a Social

Enquadrament orgànic
Dotació d’efectius:

7

Naturalesa del lloc de treball

Classificació professional

Classe de personal:

Laboral

Grup:

Tipologia de lloc:

Lloc base

Nivell de destinació:

A2

B. DEDICACIÓ HORÀRIA DEL LLOC I INCOMPATIBILITATS
Dedicació horària setmanal:

37,5h

Jornada partida:

Dos dies a la setmana

Canvi de torn:

No es presenta

Dissabtes:

No es presenta

Diumenges/festius:

No es presenta

Nocturnitat:

No es presenta

Disponibilitat:

No es presenta

Flexibilitat:

No es presenta

Ampliació de dedicació:

No es presenta

Incompatibilitat:

No es presenta

C. FUNCIONS GENÈRIQUES DEL LLOC
Funcions
- Realitzar la detecció i prevenció de situacions de risc d’exclusió d’infants i adolescents i les
seves famílies des de la intervenció socioeducativa.
- Rebre i analitzar demandes d'atenció a persones i famílies en situació de risc i/o dificultat
social per part d'entitats i/o institucions,
- Elaborar i fer el seguiment i avaluació del pla de treball socioeducatiu individual, en
coordinació amb el/la Treballador/a Social.
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- Realitzar la derivació corresponent a serveis d’atenció especialitzada, així com el seu
seguiment i suport als processos de reinserció social.
- Promoure, elaborar i dur a terme el seguiment dels projectes d'intervenció comunitària.
- Treballar en xarxa, tant per a l'establiment de criteris i prioritats, com per al treball individual
i familiar.
- Atendre situacions d’urgència.
- Realitzar l’activació i seguiment dels protocols de maltractament i/o violències
- Assistir a judicis com a pèrits sempre que siguin requerits pels òrgans judicials.
I en general:
- Donar compliment i assegurar l’aplicació de les normes de prevenció de riscos laborals,
d'acord amb les responsabilitats derivades del marc legal vigent i de la normativa interna del
Consorci.
- Vetllar per la protecció de dades de caràcter personal i actuar d’acord a criteris d’ètica i
transparència.
- 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.
- I en general, altres de caràcter similar que li siguin atribuïdes.
D. PROVISIÓ DEL LLOC
Requisits per a la seva provisió
Formació reglada:

Titulació equivalent a la pròpia del subgrup de classificació A2 del
personal públic: grau o diplomatura en educació social o equivalent.

Nivell de català:

Nivell de català exigit a la Corporació d'acord amb el Decret
161/2002 sobre avaluació i certificació de coneixement del català.

Altres:

Carnet de conduir

Mèrits rellevants a considerar en la seva provisió
Formació complementària:

- Infància i adolescència en risc
- Formació especialitzada en la temàtica o el col·lectiu a
atendre
- Normativa sectorial aplicable
- Gestió de conflictes
- Tècniques de negociació

Experiència:

Com a educador/a social a l'administració pública i/o al
sector privat.
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Forma de provisió
E. OBSERVACIONS

Pàgina 3 Educador/a Social

Consorci de Benestar Social del Ripollès
TÈCNIC/A D'ACOLLIDA

FITXA 012

Fitxa 009 - Tècnic/a d'Acollida
A. IDENTIFICACIÓ DEL LLOC DE TREBALL
Codi i Denominació del
lloc

012

Tècnic/a d'Acollida

Enquadrament orgànic
Dotació d’efectius:

1

Naturalesa del lloc de treball

Classificació professional

Classe de personal:

Laboral

Grup:

Tipologia de lloc:

Lloc base

Nivell de destinació:

A2

B. DEDICACIÓ HORÀRIA DEL LLOC I INCOMPATIBILITATS
Dedicació horària setmanal:

37,5h

Jornada partida:

No es presenta

Canvi de torn:

No es presenta

Dissabtes:

No es presenta

Diumenges/festius:

No es presenta

Nocturnitat:

No es presenta

Disponibilitat:

No es presenta

Flexibilitat:

No es presenta

Ampliació de dedicació:

No es presenta

Incompatibilitat:

No es presenta

C. FUNCIONS GENÈRIQUES DEL LLOC
Funcions
- Dur a terme l'acollida inicial de les persones nouvingudes als municipis del Ripollès.
- Organitzar i dinamitzar programes formatius facilitadors de l’adaptació al territori.
- Generar xarxes amb les institucions i entitats que participen en el procés d'acollida.
- Dur a terme l'acompanyament, suport i seguiment del procés d’acollida de les persones
nouvingudes a la comarca.
- Orientar a les persones usuàries sobre els diferents tràmits i gestions necessaris en el procés
d'acollida.
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- Coordinar-se amb la resta de professionals del Consorci.
- Participar en actuacions comunitàries destinades al col·lectiu de nouvingut i/o persones
immigrades
- Altres funcions de característiques similars que puguin ésser assignades per la direcció del
Consorci.
I en general:
- Donar compliment i assegurar l’aplicació de les normes de prevenció de riscos laborals,
d'acord amb les responsabilitats derivades del marc legal vigent i de la normativa interna del
Consorci.
- Vetllar per la protecció de dades de caràcter personal i actuar d’acord a criteris d’ètica i
transparència.
- 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.
- I en general, altres de caràcter similar que li siguin atribuïdes
D. PROVISIÓ DEL LLOC
Requisits per a la seva provisió
Formació reglada:

Titulació equivalent a la pròpia del subgrup de classificació A2 del
personal públic.

Nivell de català:

Nivell de català exigit a la Corporació d'acord amb el Decret
161/2002 sobre avaluació i certificació de coneixement del català.

Altres:

Carnet de conduir

Mèrits rellevants a considerar en la seva provisió
Formació complementària:

- Immigració
- Gestió de conflictes
- Tècniques de negociació
- Dinàmiques grupals
- Normativa sectorial aplicable

Experiència:

Forma de provisió

- Com a Tècnic/a d'Acollida a l'administració pública i/o al
sector privat,
Concurs

E. OBSERVACIONS

Pàgina 2 Tècnic/a d'Acollida

Consorci de Benestar Social del Ripollès
ADMINISTRATIU/VA

FITXA 013

Fitxa 010 - Administratiu/va
A. IDENTIFICACIÓ DEL LLOC DE TREBALL
Codi i Denominació del
lloc

013

Administratiu/va

Enquadrament orgànic
Dotació d’efectius:

5

Naturalesa del lloc de treball

Classificació professional

Classe de personal:

Laboral

Grup:

Tipologia de lloc:

Lloc base

Nivell de destinació:

C1

B. DEDICACIÓ HORÀRIA DEL LLOC I INCOMPATIBILITATS
Dedicació horària setmanal:

37,5h

Jornada partida:

Un dia a la setmana

Canvi de torn:

No es presenta

Dissabtes:

No es presenta

Diumenges/festius:

No es presenta

Nocturnitat:

No es presenta

Disponibilitat:

No es presenta

Flexibilitat:

No es presenta

Ampliació de dedicació:

No es presenta

Incompatibilitat:

No es presenta

C. FUNCIONS GENÈRIQUES DEL LLOC
Funcions
- Dur a terme la tramitació i seguiment dels expedients administratius propis del Consorci
d’acord amb les directrius i els procediments establerts pel seu superior directe.
- Impulsar i fer-ne el seguiment dels expedients, redactar els models i responsabilitzar-se dels
terminis legalment establerts.
- Redactar documents, requeriments i notificacions mitjançant els corresponents suports
informàtics i models.
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Consorci de Benestar Social del Ripollès
ADMINISTRATIU/VA
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- Registrar, classificar i gestionar la informació i els documents administratius.
- Donar suport en la tramitació administrativa de documents a tots els professionals del
Consorci.
- Col·laborar en el disseny i manteniment dels procediments administratius, aportant
propostes de millora si s’escau.
- Recollir les dades necessàries per mantenir els indicadors de gestió, d’acord amb les
directrius rebudes.
- Realitzar càlculs, registres estadístics, bases de dades i utilitzar qualsevol altra aplicació
informàtica adequada, per tal de donar resposta a les necessitats del Consorci.
- Mantenir actualitzat l’arxiu, el recull documental i les bases de dades informàtiques.
- Atendre el públic personal, telemàtica i telefònicament en tot allò que sigui de la seva
competència.
I en general:
- Donar compliment i assegurar l’aplicació de les normes de prevenció de riscos laborals,
d'acord amb les responsabilitats derivades del marc legal vigent i de la normativa interna del
Consorci.
- Vetllar per la protecció de dades de caràcter personal i actuar d’acord a criteris d’ètica i
transparència.
- 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.
- I en general, altres de caràcter similar que li siguin atribuïdes
D. PROVISIÓ DEL LLOC
Requisits per a la seva provisió
Formació reglada:

Titulació equivalent a la pròpia del grup de classificació C1 del
personal públic.

Nivell de català:

Nivell de català exigit per l'Ajuntament d'acord amb el Decret
161/2002 sobre avaluació i certificació de coneixement del català.

Altres:

Carnet de Conduïr

Mèrits rellevants a considerar en la seva provisió
Formació complementària:

- Tramitació administrativa
- Redacció i arxiu de documentació
- Procediment i organització administrativa
- Coneixements de la normativa de l'àmbit de treball
- Atenció al públic
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Experiència:

Forma de provisió

- Com a administratiu/va a l'administració pública i/o al
sector privat.
Concurs

E. OBSERVACIONS

Pàgina 3 Administratiu/va

Consorci de Benestar Social del Ripollès
CONDUCTOR/A

FITXA 014

Fitxa 011 - Conductor/a
A. IDENTIFICACIÓ DEL LLOC DE TREBALL
Codi i Denominació del
lloc

014

Conductor/a

Enquadrament orgànic
Dotació d’efectius:

1

Naturalesa del lloc de treball

Classificació professional

Classe de personal:

Laboral

Grup:

Tipologia de lloc:

Lloc base

Nivell de destinació:

C1

B. DEDICACIÓ HORÀRIA DEL LLOC I INCOMPATIBILITATS
Dedicació horària setmanal:

37,5h

Jornada partida:

No es presenta

Canvi de torn:

No es presenta

Dissabtes:

No es presenta

Diumenges/festius:

No es presenta

Nocturnitat:

No es presenta

Disponibilitat:

No es presenta

Flexibilitat:

No es presenta

Ampliació de dedicació:

No es presenta

Incompatibilitat:

No es presenta

C. FUNCIONS GENÈRIQUES DEL LLOC
Funcions
- Realitzar serveis de transport adaptat per a persones amb mobilitat reduïda o amb necessitat
d'un acompanyant als diferents serveis.
- Ajudar a pujar i baixar del vehicle a les persones usuàries.
- Verificar la correcta subjecció dels usuaris/es mitjançant cinturons i/o corretges.
- Adoptar les mesures necessàries perquè el trajecte es desenvolupi en un clima de seguretat
i benestar.
- Realitzar propostes d’optimització de les rutes i les parades.
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Consorci de Benestar Social del Ripollès
CONDUCTOR/A
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- Mantenir el vehicle net i en condicions òptimes.
I en general:
- Donar compliment i assegurar l’aplicació de les normes de prevenció de riscos laborals,
d'acord amb les responsabilitats derivades del marc legal vigent i de la normativa interna del
Consorci.
- Vetllar per la protecció de dades de caràcter personal i actuar d’acord a criteris d’ètica i
transparència.
- 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.
- I en general, altres de caràcter similar que li siguin atribuïdes
D. PROVISIÓ DEL LLOC
Requisits per a la seva provisió
Formació reglada:

Titulació equivalent a la pròpia del subgrup de classificació C1 del
personal públic.

Nivell de català:

Nivell de català exigit a la Corporació d'acord amb el Decret
161/2002 sobre avaluació i certificació de coneixement del català.

Altres:

Carnet de Conduir

Mèrits rellevants a considerar en la seva provisió
Formació complementària:

- Primers auxilis
- Mecànica bàsica
- Seguretat vial

Experiència:

Forma de provisió

- Com a conductor/a a l'administració pública i/o al sector
privat.
Concurs

E. OBSERVACIONS

Pàgina 2 Conductor/a

Consorci de Benestar Social del Ripollès
INTEGRADOR/A SOCIOEDUCATIU

FITXA 015

Fitxa 012 - Integrador/a socioeducatiu
A. IDENTIFICACIÓ DEL LLOC DE TREBALL
Codi i Denominació del
lloc

015

Integrador/a socioeducatiu

Enquadrament orgànic
Àrea:

Infància i Adolescència

Dotació d’efectius:

4

Naturalesa del lloc de treball

Classificació professional

Classe de personal:

Laboral

Grup:

Tipologia de lloc:

Lloc base

Nivell de destinació:

C1

B. DEDICACIÓ HORÀRIA DEL LLOC I INCOMPATIBILITATS
Dedicació horària setmanal:

37,5h

Jornada partida:

No es presenta

Canvi de torn:

No es presenta

Dissabtes:

No es presenta

Diumenges/festius:

No es presenta

Nocturnitat:

No es presenta

Disponibilitat:

No es presenta

Flexibilitat:

No es presenta

Ampliació de dedicació:

No es presenta

Incompatibilitat:

No es presenta

C. FUNCIONS GENÈRIQUES DEL LLOC
Funcions
- Promoure mesures d’inserció social, laboral i educativa a les persones usuàries i prevenir
situacions d'exclusió social.
- Oferir informació, orientació, assessorament i acompanyament a les persones usuàries.
- Col·laborar amb l’educador social en l’acció tutorial els processos de millora i el grau
d’assoliment dels objectius acordats.
- Dissenyar e implementar intervencions a nivell individual i grupal.
Pàgina 1 Integrador/a Socioeducatiu

Consorci de Benestar Social del Ripollès
INTEGRADOR/A SOCIOEDUCATIU

FITXA 015

- Treballar de forma coordinada amb la xarxa del territori, els agents institucionals i serveis
externs.
- Elaborar la documentació pròpia del servei.
- Dinamitzar activitats i tallers amb les persones usuàries participants de les activitats.
I en general:
- Donar compliment i assegurar l’aplicació de les normes de prevenció de riscos laborals,
d'acord amb les responsabilitats derivades del marc legal vigent i de la normativa interna del
Consorci.
- Vetllar per la protecció de dades de caràcter personal i actuar d’acord a criteris d’ètica i
transparència.
- 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.
- I en general, altres de caràcter similar que li siguin atribuïdes
D. PROVISIÓ DEL LLOC
Requisits per a la seva provisió
Formació reglada:

Titulació equivalent a la pròpia del subgrup de classificació C1 del
personal laboral.

Nivell de català:

Nivell de català exigit a la Corporació d'acord amb el Decret
161/2002 sobre avaluació i certificació de coneixement del català.

Altres:

Carnet de Conduir

Mèrits rellevants a considerar en la seva provisió
Formació complementària:

- Curs de monitor/a de lleure
- Dinamització de grups
- Atenció a persones en risc d'exclusió social

Experiència:

Forma de provisió

- Com a dinamitzador/a social, animador sociocultural,
monitor/a, o similar a l'administració pública i/o al sector
privat
Concurs

E. OBSERVACIONS

Pàgina 2 Integrador/a Socioeducatiu

Consorci de Benestar Social del Ripollès
DIRECCIÓ
DIRECTOR/A

FITXA 001

Pàgina 3 Director/a

