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A la publicació al BOPB, en 5 de març de 2021, número de registre 202110019575, de les
bases especifiques reguladores del procés de selecció de quatre places d’educador/a social
de la plantilla de funcionaris i laborals de l’Ajuntament de Vic, es van detectar errors
materials al “Annex I: Temari”. Per acord de la Junta de Govern Local de data 15-03-2021,
s’ha resolt el següent:
PRIMER. Corregir l’ “Annex I: Temari” de les bases específiques del procés de selecció de
quatre places d’educador/a social aprovat per Acord de Junta de Govern Local de data 2202-2021, substituint-lo pel següent redactat:
ANEX I – TEMARI
Temari general:
1

La Constitució Espanyola de 1978. Estructura i principis generals.

2

Estructura a l'Estat espanyol: El poder legislatiu, el poder executiu i el poder judicial.

3

Organització territorial de l'Estat: L'Administració central, autonòmica i local.

4

L'Estatut d'Autonomia de Catalunya: Estructura, contingut essencial i principis fonamentals.

5 La Unió Europea: antecedents i objectius. Els tractats originaris i de modificació.
6

El servei públic: concepte i evolució. Formes de gestió dels serveis públics.

7 El procediment administratiu: concepte i principis generals. El procediment administratiu comú:
regulació, contingut, àmbit d’aplicació i principis.
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De rectificació de les bases especifiques reguladores del procés de selecció de quatre (4)
places d’educador/a social de l’Ajuntament de Vic.
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EDICTE

Data 17-3-2021

Assumpte: Edicte de rectificació de les bases específiques reguladores del procés de selecció de 4
places d'educador/a social

A

F_TABLON_PUBLICACION

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Unitat tramitadora: Unitat Administració
Recursos Humans
AJT/11299/2020 PROCESSOS DE SELECCIÓ
Codi document: ARH15I00JN

8 Les fases del procediment administratiu: iniciació, ordenació, instrucció i finalització. Els terminis

B

administratius
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9

Accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.

10 Els portals de transparència. La transparència, l’accés a la informació i les entitats locals. Govern

municipal: el padró d’habitants. L’organització municipal. Òrgans necessaris: Alcalde, Tinents
d’alcalde, el Ple, i la Junta de Govern. Òrgans complementaris: comissions informatives i altres
òrgans.
12 Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de

personal al servei de les Administracions Públiques

Temari específic:
13 Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials: Estructura, principis rectors, drets i deures.
14 Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic. Criteris d’accés,
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l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. Drets i deures del personal al servei dels ens locals. Classes de
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11 El municipi: concepte i elements. El terme municipal: alteració de termes municipals. La població

A

obert.

d’implementació .
16 Llei 39/2006, de 14 de desembre de 2006, de promoció personal i atenció a les persones en
situació de dependència. Principals modificacions .
17 Llei 19/2020,del 30 de desembre, d'igualtat de tracte i no-discriminació .
18 Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència.
19 Llei 11/2020, de 18 de desembre, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en
els contractes d’arrendament d’habitatge i de modificació de la Llei 18/2007

20 Llei 14/2017, de 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania: pla d’inclusió social.
21 La llei 10/2010, del 7 de maig, d’acollida de les persones immigrades i de els retornades a
Catalunya: objecte, definicions, sistema i principis.
22 Model de serveis socials bàsics de Catalunya. Definició. Competències. Funcions. Organització.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

15 Llei 14/2017, de 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania: Evolució, fases

Data 17-3-2021

requisits.

23 Cartera de serveis socials: serveis socials bàsics i especialitzats
24 Persones destinatàries dels serveis socials, requisits d'accés al sistema i pla d'intervenció. Drets i

B

deures
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25 L’equip en els serveis bàsics d’atenció social. Components i funcions. Tècniques de coordinació i
metodologies d’intervenció.

30 Les persones sense llar. Conceptualització. Dimensió del fenomen a Catalunya i a Vic. Procés
d'exclusió i causes. Marc normatiu. Recursos. Paper dels serveis social bàsics.
31 L’educador/a social en l’àmbit de les discapacitats. Principals metodologies i programes
d’intervenció.
32 La violència de gènere. Aspectes conceptuals i tipologies. Intervenció des dels serveis socials amb
víctimes de violència de gènere. Circuit i recursos.
33 El treball amb grups en el context dels serveis socials. Conceptualització. Metodologia
d'intervenció. Tipologia de grups. L'avaluació de la intervenció grupal. Paper del/de la
educador/a social de serveis socials
34 Intervenció des dels serveis socials en situacions d’addiccions.
35 Les entitats del tercer sector. El seu paper en el camp social. La cooperació amb l'administració
municipal.
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Col·laboració entre els serveis socials i els serveis d'inserció sociolaboral.

Pàg. 3-5

29 Serveis d'ocupació. Atur i inserció sociolaboral. Recursos. El paper de l'administració local.
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28 Situacions d'emergència en matèria d'habitatge. Prestacions i ajuts

Data 17-3-2021

27 La pobresa energètica. Concepte. Mesures i recursos per combatre-la. Paper dels serveis socials.

A

26 L'atenció domiciliària. Definició, funcions, cartera de serveis, destinataris i perfils professionals.

altres professionals.
37 El model centrat en la persona aplicat als serveis bàsics d’atenció social. La participació del
subjecte d’intervenció i el treball de l’autonomia personal.
38 Tècniques de treball social: El pla de treball, l'entrevista, l'informe social. Bases conceptuals i
principis d’actuació
39 La inclusió i l'exclusió social. Definició de conceptes. L'enfocament dels plans locals d'inclusió
social. El paper dels serveis socials bàsics .
40 El treball social amb famílies. Fonaments teòrics. Objectius de treball social familiar.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

36 L'ètica en els serveis socials. Codis d'ètica del educador/a en relació a l'usuari, a les institucions i

Metodologia de treball. Funció del/de la treballador/a social.
41 El treball en equip. Concepte. Característiques. L’aportació de l’educador social dels serveis

B

socials en el context dels equips interdisciplinaris. La negociació i l'establiment d'acords
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42 L'avaluació en el marc del treball social . Indicadors d’avaluació
43 Treball comunitari. Detecció de necessitats. Participació dels usuaris . Eines de treball comunitari.
44 Protecció de dades i confidencialitat. Principal normativa i recursos per garantir-la

46 Actuacions i circuits davant possibles maltractament d'usuaris als professionals.
47 Els serveis i recursos municipals en matèria d'acollida i atenció a la immigració.
48 Procés metodològic de la intervenció . Aproximació a la realitat social. Formulació de les
prioritats. Planejament. Programació. Execució. Avaluació.

50 Assetjament escolar, tipologia. Intervenció del educador/a social
51 El Servei d'Intervenció Socioeducativa amb infants i adolescents en situació de risc i les seves
famílies: principals característiques i desplegament
52 L'educador/a social i l'integrador social com a figures dels equips educatius a les escoles. Les
comissions socials
53 La intervenció amb infants i adolescents, com a fills i filles de dones que viuen situacions de
violències masclistes
54 Els maltractament infantils. Detecció. Intervenció. Derivació. Indicadors. Factors de protecció.
55 Les mesures de protecció dels infants i adolescents en situació de desemparament. Circuits per

Data 17-3-2021

serveis socials bàsics. El treball de col·laboració entre SBAS i EAIA.
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49 L'Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA). Funcions i competències. Relació amb els
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A

45 La crisi del Covid-19. Principals efectes i resposta des dels serveis socials

56 La xarxa comunitària. Intervenció socioeducativa amb infants i adolescents.

Recursos

socioeducatius dirigits a la població infantil i juvenil.
57 Avaluació d’habilitats parentals. Estratègies de promoció de les habilitats i competències
parentals. Metodologia pel desenvolupament de models parentals adequats per infants i joves.
58 La violència filioparental. Definició, etiologia i característiques. Elements socials, educatius i
individuals.
59 Les noves tecnologies aplicades a la intervenció educativa.
60 L'absentisme escolar en la infància i adolescència. Conceptualització. Competències. Protocols

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

atendre les diferents situacions. Els infants i adolescents estrangers no acompanyats.

SEGON. Publicar aquest acord de rectificació al BOPB i publicar l’extracte de la convocatòria,
fent-hi constar la publicació de la rectificació també, al DOGC i al BOE.
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F_FIRMA_2

F_TABLON_RETIRADA
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Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 17-3-2021
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Firmat electrònicament per:
La secretària
Maria Pilar Lobera Calvo
16-03-2021 09:45
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A

TERCER. Exposar a la seu electrònica municipal el text íntegre de les bases específiques
rectificades.
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