Ajuntament d'Anglès
SECRETARIA I SERVEIS INTERNS
COORDINADOR/A DE SECRETARIA I SERVEIS INTERNS/SECRETARI/ÀRIA

FITXA 01

FITXA DESCRIPTIVA DEL LLOC DE TREBALL NÚM. 01

A

IDENTIFICACIÓ

Àrea:

Secretaria i Serveis Interns

Departament/Unitat:
Denominació del lloc:

Coordinador/a de Secretaria i Serveis
Interns/Secretari/ària

Tipologia:

Lloc de comandament

Dotació d’efectius:

1

Reserva de lloc:

Funcionari/a

B

CARACTERÍSTIQUES ESSENCIALS

Grup:

A1

Nivell:

28

Escala:

Habilitat nacional

Subescala:

Secretaria

C

DEDICACIÓ HORÀRIA DEL LLOC I INCOMPATIBILITATS

Dedicació horària setmanal: Ordinària
Jornada partida:

Treballar un matí o una
tarda més enllà de la
distribució de la
jornada estàndard
establerta a la
corporaci

Canvi de torn:

Dissabtes:

No es presenta

Diumenges/festius: No es presenta

No es presenta
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Nocturnitat:

No es presenta

Disponibilitat:

Estar localitzable i
acudir allà on es
produeixin les
incidències a qualsevol
hora del dia o
qualsevol dia de la
setmana

Incompatibilitat:

El lloc està subjecte al
règim general
d’incompatibilitats

Flexibilitat:

No es presenta

Ampliació de dedicació:

No es presenta

D

FUNCIONS GENÈRIQUES DEL LLOC

D1

Objectiu fonamental del lloc o missió
(Només a omplir en cas de que es tracti d’un lloc de comandament i/o lloc singular)

Impulsar, coordinar i dirigir l’activitat conjunta dels diversos àmbits de l’ajuntament,
supervisant la consecució dels resultats esperats i vetllant per la coordinació i coherència de
la gestió global, d’acord amb les directrius de l’equip de govern de la corporació i la
normativa vigent. Així mateix, donar fe pública dels actes i disposicions dels òrgans de govern
de l’Ajuntament i garantir l’assessorament legal necessari per al desenvolupament de
l’activitat corporativa, d'acord a la normativa vigent, així com organitzar, planificar, impulsar,
coordinar i dirigir l’activitat de la Secretaria i Serveis Interns de l'Ajuntament, i exercir
funcions generals de direcció de l'Ajuntament, gestionant els recursos humans adscrits i el
pressupost disponible, i supervisant la consecució dels resultats esperats, d’acord amb la
normativa vigent.

D1

Funcions

FUNCIONS GERENCIALS
- Proposar, analitzar i implementar millores en els circuits administratius de treball en l’àmbit
municipal.
- Definir i impulsar projectes i accions transversals amb altres àmbits de l’ajuntament.
- Preparar informes tècnics i elaborar les propostes per millorar-ne la gestió interna d’acord a
la normativa sectorial.
- Dissenyar i implementar els processos (procediments, indicadors i documents)
corresponents a la seva responsabilitat dins la corporació.
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- Participar en totes aquelles comissions i espais de coordinació en els que estigui
designat/da, aportant la informació i coneixement necessaris per a un millor funcionament
municipal en l’àmbit de les seves competències.
- Impartir formació interna al personal de la casa.
FUNCIONS COM A SECRETARI/A
Funcions públiques de Secretaria necessàries en les corporacions locals d'acord a la
normativa vigent tal i com es descriu al Reia Decret 128/2018 de 16 de març, pel que es
regula el règim jurídic dels funcionaris de l'Administració Local amb habitació de caràcter
nacional.
FUNCIONS COM A COORDINADOR/A DE SECRETARIA I SERVEIS INTERNS
- Dirigir l'àrea de Secretaria i Serveis Interns controlant el funcionament de les unitats
administratives adscrites, establint prioritats, els circuits corresponents i la correcta
distribució de les càrregues de treball.
- Controlar les contractacions de personal laboral i nomenament de funcionaris de la
corporació i les seves modificacions i exincions.
- Planificar i gestionar els recursos humans i materials a destinar per a la consecució dels
objectius operatius establerts a la Secretaria
- Fixar les directrius operatives a seguir pel personal al seu càrrec i establir els criteris per tal
d’avaluar els resultats, controlant periòdicament l’acompliment dels objectius amb els seus
responsables.
- Proposar a l'alcaldia, les tinences d'alcaldia i regidories adoptar els acords a adoptar pels
òrgans de govern de l'Ajuntament corresponent en aquells àmbits en què s'ha d'emetre
informes legals preceptius.
- Donar suport jurídic al personal responsable de la tramitació dels expedients competència
de l’àrea de Secretaria i Serveis interns (secretaria, padró, cens, etc.).
- Emetre informes jurídics en relació als plecs de clàusules administratives i participar com a
vocal en les meses de contractació.
- Assistir a l’alcalde/ssa, juntament amb l'interventor/a, per a la formació del pressupost, a
efectes procedimentals i formals, no materials.
FUNCIONS VINCULADES A LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS
- Liderar el desenvolupament de projectes vinculats a la gestió́ de persones i l’estructura
organitzativa municipal, per exemple, plantejant propostes de necessitats formatives, entre
altres.
- Assessorar jurídicament a la Corporació (equip de govern i personal) en matèria de gestió
de personal, tant de funció pública com de dret laboral.
- Dur a terme la gestió dels expedients administratius vinculats a la gestió dels recursos
humans de la corporació, amb el suport administratiu corresponent
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- Impulsar i atendre consultes i incidències sobre convocatòries públiques d’ocupació,
contractacions, projectes ocupacionals així ́ com qualsevol altra qüestió referent als recursos
humans.
- Gestionar i actualitzar el catàleg de llocs de treball i la plantilla de personal amb emissió
d'informe jurídic fent el seguiment i les modificacions que se’n puguin derivar durant
l’execució́ de l’exercici.
- Elaborar les bases dels processos de selecció i de la borsa de treball
- Formar part del tribunal de selecció ocupant el càrrec de secretari o president
- Assistir a les reunions de la Mesa de Negociació de la Corporació, essent la secretària de la
mateixa, aixecant acta dels assumptes a tractar i emetent informe jurídic sobre les propostes
i resolucions que se'n derivin.
- 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 de
la Corporació.
- 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.

E

CONDICIONS DE TREBALL

E1

Esforços físics

Restar dret, desplaçament a peu o en bicicleta i càrrega física d'equips o vestimenta de
manera habitual
E2

Ambient de treball

Ambient propi d'oficina o d'espais similars
E3

Soroll

Absència general de soroll i vibracions en el lloc de treball
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E4

Perillositat

Absència general de risc i/o no es presenten normalment en el lloc de treball
E5

Criticitat temporal

Vinculat al compliment de terminis no ajornables i les conseqüències de l'incompliment són
crítiques a nivell legal, econòmic, huma o d'imatge corporativa
E6

Criticitat emocional

Absència general de criticitat emocional
E7

Atenció canviant

Barreja intensa entre treball tècnic/administratiu i atenció al públic i/o al client
E8

Criticitat per errades

Estrès directiu caracteritzat per la presa de decisions de gran afectació o impacte sobre
persones, recursos econòmics i materials de l'organització

F

PROVISIÓ DEL LLOC

F1

Requisits per a la seva provisió

Formació reglada:

Titulació equivalent a la pròpia del grup de classificació A1 del
personal funcionari

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:

Ser funcionari del Cos d’Habilitació Nacional corresponent.

F2

Mèrits rellevants a considerar en la seva provisió
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Formació complementària:

- Direcció de persones i d'equips de treball
- Habilitats directives
- Planificació i control de la gestió
- Dret local
- Dret administratiu
- Dret laboral
- Gestió i organització administrativa
- Contractació pública

Experiència:

F3

- Com a funcionari/a de l'escala d'habilitació nacional i
subescala de secretaria.

Forma de provisió

Concurs
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FITXA DESCRIPTIVA DEL LLOC DE TREBALL NÚM. 02

A

IDENTIFICACIÓ

Àrea:

Secretaria i Serveis Interns

Departament/Unitat:
Denominació del lloc:

Tècnic/a de gestió

Tipologia:

Lloc base

Dotació d’efectius:

1

Reserva de lloc:

Funcionari/a

B

CARACTERÍSTIQUES ESSENCIALS

Grup:

A2

Nivell:

18

Escala:

Administració General

Subescala:

De gestió

C

DEDICACIÓ HORÀRIA DEL LLOC I INCOMPATIBILITATS

Dedicació horària setmanal: Ordinària
Jornada partida:

No es presenta

Canvi de torn:

Dissabtes:

No es presenta

Diumenges/festius: No es presenta

Nocturnitat:

No es presenta

Disponibilitat:

No es presenta

Incompatibilitat:

El lloc està subjecte al
règim general
d’incompatibilitats

Flexibilitat:

No es presenta

Ampliació de dedicació:

No es presenta

No es presenta
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D

FUNCIONS GENÈRIQUES DEL LLOC

D1

Objectiu fonamental del lloc o missió
(Només a omplir en cas de que es tracti d’un lloc de comandament i/o lloc singular)

D1

Funcions

- Dissenyar instruments, mètodes o procediments de treball relacionats amb les matèries
competència de la unitat a la qual pertany i amb el seu àmbit de coneixement, i proposar les
millores escaients.
- Executar accions, programes i projectes del seu àmbit funcional i unitat organitzativa.
- Atendre consultes tècniques relacionades amb les matèries competència de la unitat a la
qual pertany i amb el seu àmbit de coneixement.
- Assessorar a l’Ajuntament en general i als seus comandaments en particular pel que fa a les
matèries competència de la unitat a la qual pertany i al seu àmbit de coneixement.
- Redactar informes tècnics relatius als expedients i matèries competència de la unitat a la
qual pertany i al seu àmbit de coneixement.
- Mantenir els contactes necessaris amb tercers (altres administracions, empreses, i altres
institucions i organismes) per dur a terme les seves funcions.
- Realitzar activitats de preparació i impartició de formació interna en aquelles matèries que
li siguin encomanades.
- Elaborar propostes d’acords i convenis en relació a les matèries incloses al seu àmbit
funcional i a Alcaldia.
- Elaborar la proposta de redacció o revisió d'ordenances i reglaments municipals.
- Elaborar estudis i altra documentació especialitzada relativa a les matèries competència de
la unitat i al seu àmbit de coneixement i formular propostes de millora dels serveis.
- Realitzar gestions i tràmits diversos relacionats amb les matèries competència de la unitat a
la qual pertany i amb el seu àmbit de coneixement.
- Participar en els instruments de coordinació interna de l'àmbit d’adscripció.
- Gestionar l'activitat administrativa vinculada a processos de contractació pública, com per
exemple: redacció de plecs tècnics i administratius, aclariment de dubtes, coordinació i
control dels expedients vinculats, enviament de la informació dels contractes celebrats al
registre públic de contractes, redacció de les formalitzacions de contractes.
- Assistir i actuar com a secretari/ària a les meses de contractació.
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- Preparar la documentació d'informació contractual per publicar-la al portal de
Transparència.
- Aplicar la normativa de la contractació administrativa de l'Ajuntament, analitzant els
processos i plantejant accions d'adequació o actualització normativa.
- Confeccionar, tramitar i controlar expedients de contractació d'assegurances (d'expedients
de danys al patrimoni municipal, responsabilitat civil, vida, flota de vehicles,...) de
l'ajuntament i realitzar-ne el mateniment (altes, baixes, modificacions).
- Elaborar la proposta dels plecs administratius de tots els contractes que liciti l'Ajuntament i
fer-ne el seu seguiment.
- Dur a terme la tramitació adminsitrativa dels contractes menors, fer-ne el seguiment i
donar compte als ens pertinents, amb el suport administratiu suficient.
- Realitzar cerques normatives i jurisprudencials en relació a matèries vinculades a l'activitat
general de l'Ajuntament, i confeccionar els reculls corresponents.
- Realitzar la revisió jurídica dels expedients encomanats.
- Atendre consultes de caire jurídic i emetre informes jurídics que s'encomanin al servei.
- Encarregar-se del tractament de protecció de dades de l'Ajuntament, a fi de determinar les
mesures tècniques i organitzatives apropiades que s'han d'aplicar per tal de garantir i
acreditar que el tractament és conforme amb el reglament vigent, amb la llei orgànica de
protecció de dades, les seves normes de desenvolupament i la legislació sectorial aplicable,
juntament amb el responsable del tractament, que és com a persona jurídica, l'Ajuntament
d'Anglès, i en té la representació legal, l'alcaldia.
- Supervisar que es compleix la normativa de protecció de dades de l'Ajuntament.
- Assessorar respecte de l'avaluació d'impacte relativa a la protecció de dades.
- Cooperar amb l'autoritat de control de protecció de dades de l'Ajuntament.
- Actuar com a punt de contacte per a qüestions relatives al tractament.
- Impartir formació interna al personal de la casa.
- 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.

E

CONDICIONS DE TREBALL

E1

Esforços físics
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Restar dret, desplaçament a peu o en bicicleta i càrrega física d'equips o vestimenta de
manera habitual
E2

Ambient de treball

Ambient propi d'oficina o d'espais similars
E3

Soroll

Absència general de soroll i vibracions en el lloc de treball
E4

Perillositat

Absència general de risc i/o no es presenten normalment en el lloc de treball
E5

Criticitat temporal

Vinculat al compliment de terminis no ajornables i les conseqüències de l'incompliment són
crítiques a nivell legal, econòmic, huma o d'imatge corporativa
E6

Criticitat emocional

Absència general de criticitat emocional
E7

Atenció canviant

Absència general d'atenció canviant
E8

Criticitat per errades

Errades amb conseqüències molt greu i irreparables. L'activitat requereix un màxim nivell de
concentració per tal d'evitar-les

F

PROVISIÓ DEL LLOC
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F1

Requisits per a la seva provisió

Formació reglada:

Titulació equivalent a la pròpia del grup de classificació A2 del
personal funcionari en l'àmbit jurídic administratiu.

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:
F2

Mèrits rellevants a considerar en la seva provisió

Formació complementària:

- Procediment administratiu
- Contractació pública
- Patrimoni i responsabilitat patrimonial
- Seguretat de la Informació
- Comptabilitat i costos

Experiència:

F3

- Com a tècnic/a mig a l'administració pública i/o al sector
privat.

Forma de provisió

Concurs
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FITXA DESCRIPTIVA DEL LLOC DE TREBALL NÚM. 03

A

IDENTIFICACIÓ

Àrea:

Secretaria i Serveis Interns

Departament/Unitat:
Denominació del lloc:

Tècnic/a auxiliar d'informàtica

Tipologia:

Lloc base

Dotació d’efectius:

1

Reserva de lloc:

Laboral / Funcionari/a

B

CARACTERÍSTIQUES ESSENCIALS

Grup:

C1

Nivell:

18

Escala:

Administració Especial

Subescala:

Serveis especials

C

DEDICACIÓ HORÀRIA DEL LLOC I INCOMPATIBILITATS

Dedicació horària setmanal: Ordinària
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:

Estar localitzable i
acudir allà on es
produeixin les
incidències a qualsevol
hora del dia o
qualsevol dia de la
setmana
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Incompatibilitat:

El lloc està subjecte al
règim general
d’incompatibilitats

Ampliació de dedicació:

Flexibilitat:

No es presenta

No es presenta

D

FUNCIONS GENÈRIQUES DEL LLOC

D1

Objectiu fonamental del lloc o missió
(Només a omplir en cas de que es tracti d’un lloc de comandament i/o lloc singular)

D1

Funcions

- Atendre i tramitar les incidències i consultes realitzades pel personal de la Corporació en
relació a la instal·lació de programes, configuració de PC’s i d’impressores, configuració de
correu electrònic i consultes vàries.
- Prestar assistència directa als usuaris que requereixin el seu suport per realitzar tasques de
reparació, manteniment o altres consultes de caràcter auxiliar.
- Assessorar i donar suport tècnic en aplicacions informàtiques al conjunt del personal de
l’Ajuntament.
- Identificar i comprovar l’estat dels equipaments informàtics per a la seva reparació o
necessitat de nova adquisició.
- Realitzar la implantació de determinades mesures de seguretat i proves informàtiques, tals
com per exemple, la realització diària de les còpies de seguretat.
- Actualitzar totes les novetats i modificacions de la pàgina web de l’Ajuntament i d’aquelles
vinculades.
- Gestionar i vetllar pel manteniment de les aplicacions i suports informàtics utilitzats per
l’Ajuntament.
- Revisar i vetllar pel corrent funcionament dels programes informàtics adquirits per
l’Ajuntament.
- Participar en el desenvolupament d’aplicacions informàtiques d’acord amb les necessitats,
recursos, requisits i normes i estàndards corporatius.
- Cooperar en el disseny de programes i fitxers interns i en la creació de bases de dades i
sistemes operatius necessaris per al desenvolupament d’aplicacions corporatives.
- Col·laborar en el procés de disseny i execució de projectes vinculats als sistemes
d’informació i comunicació.
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- Gestionar i vetllar pel correcte funcionament de la xarxa corporativa de veu i dades.
- Impartir formació interna al personal de la casa.
- 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.

E

CONDICIONS DE TREBALL

E1

Esforços físics

El desplaçament de pesos (materials o persones) o les postures forçades són habituals tot i
que acostuma a ser una part de la jornada, no superant la meitat de la mateixa
E2

Ambient de treball

Ambient propi d'oficina o d'espais similars
E3

Soroll

Absència general de soroll i vibracions en el lloc de treball
E4

Perillositat

Absència general de risc i/o no es presenten normalment en el lloc de treball
E5

Criticitat temporal

Vinculat al compliment de terminis no ajornables i les conseqüències de l'incompliment són
de gran afectació a nivell legal, econòmic, huma o d'imatge corporativa
E6

Criticitat emocional
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Absència general de criticitat emocional
E7

Atenció canviant

Barreja molt intensa entre treball tècnic/administratiu i atenció al públic i/o al client
E8

Criticitat per errades

Errades amb conseqüències molt greu i irreparables. L'activitat requereix un màxim nivell de
concentració per tal d'evitar-les

F

PROVISIÓ DEL LLOC

F1

Requisits per a la seva provisió

Formació reglada:

Titulació equivalent a la pròpia del grup de classificació C1 del
personal funcionari, preferentment en l'àmbit de la informàtica.

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:
F2

Mèrits rellevants a considerar en la seva provisió

Formació complementària:

- Informàtica de Gestió
- Creació i Manteniment de Xarxes Locals
- Manteniment d’equips informàtics
- Manteniment de xarxa telefònica
- Intranet
- Administració de sistemes, aplicacions i comunicacions

Experiència:

F3

- Com a tècnic/a auxiliar informàtic a l'Administració Pública
i/o al sector privat.

Forma de provisió
Pàgina 4 Tècnic/a auxiliar d'informàtica

Ajuntament d'Anglès
SECRETARIA I SERVEIS INTERNS
TÈCNIC/A AUXILIAR D'INFORMÀTICA

FITXA 03

Concurs

Pàgina 5 Tècnic/a auxiliar d'informàtica

Ajuntament d'Anglès
SECRETARIA I SERVEIS INTERNS, INTERVENCIÓ, SERVEIS TERRITORIALS
ADMINISTRATIU/VA

FITXA 04

FITXA DESCRIPTIVA DEL LLOC DE TREBALL NÚM. 04

A

IDENTIFICACIÓ
Secretaria i Serveis Interns, Intervenció, Serveis
Territorials

Àrea:
Departament/Unitat:
Denominació del lloc:

Administratiu/va

Tipologia:

Lloc base

Dotació d’efectius:

2

Reserva de lloc:

Funcionari/a

B

CARACTERÍSTIQUES ESSENCIALS

Grup:

C1

Nivell:

16

Escala:

Administració General

Subescala:

Administrativa

C

DEDICACIÓ HORÀRIA DEL LLOC I INCOMPATIBILITATS

Dedicació horària setmanal: Ordinària
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

Incompatibilitat:

El lloc està subjecte al
règim general
d’incompatibilitats

Flexibilitat:

No es presenta

Pàgina 1 Administratiu/va

Ajuntament d'Anglès
SECRETARIA I SERVEIS INTERNS, INTERVENCIÓ, SERVEIS TERRITORIALS
ADMINISTRATIU/VA

FITXA 04

Ampliació de dedicació:

No es presenta

D

FUNCIONS GENÈRIQUES DEL LLOC

D1

Objectiu fonamental del lloc o missió
(Només a omplir en cas de que es tracti d’un lloc de comandament i/o lloc singular)

D1

Funcions

- Impulsar els expedients.
- Vetllar per l’acompliment dels tràmits administratius en els terminis assenyalats mitjançant
la revisió i actualització de la normativa reguladora en la matèria.
- Trametre els expedients als òrgans tècnics competents per tal de complir amb els terminis
de tramitació que exigeix la normativa.
- Tramitar els expedients i responsabilitzar-se del seguiment dels mateixos d’acord amb les
directrius i els procediments establerts pels seus superiors, i realitzar les notificacions que
se’n derivin.
- Redactar documents de caràcter administratiu (decrets, dictàmens, entre d’altres) amb
autonomia i d’acord amb la normativa general específica, així com d’altres documents
necessaris per a la gestió i el seguiment de l’activitat del seu àmbit.
- Realitzar el seguiment de l’execució pressupostària, determinar possibles desviacions i
proposar ampliacions o modificacions de crèdit.
- Trametre documentació pertinent a altres administracions o ens.
- Tramitar la documentació necessària per tal d’establir convenis de col·laboració amb altres
organismes i institucions.
- Cercar subvencions, informar i tramitar les sol·licituds d'ajudes i subvencions disponibles del
seu àmbit d'adscripció, i realitzar les justificacions pertinents.
- Oferir suport administratiu als tècnics de l’àmbit que ho requereixin.
- Realitzar bases de dades i registres estadístics per tal de donar resposta a les necessitats de
l’àmbit.
- Fer un recull i seleccionar les dades rellevants per tal de traslladar-ho al seu superior
jeràrquic per a l’elaboració de la memòria anual del servei.
- Recopilar els antecedents documentals i obtenir la informació necessària per a l’execució
dels tràmits o expedients econòmics i/o administratius.
- Redactar informes sol·licitats així com els models de documents que s’escaiguin.

Pàgina 2 Administratiu/va

Ajuntament d'Anglès
SECRETARIA I SERVEIS INTERNS, INTERVENCIÓ, SERVEIS TERRITORIALS
ADMINISTRATIU/VA

FITXA 04

- Arxivar i classificar documents atenent els criteris fixats de gestió documental.
- Fer un seguiment del calendari laboral i els horaris establerts, tramitar les absències, les
vacances, els assumptes personals, així com qualsevol incidència del personal del seu àmbit.
- Informar i tramitar les sol·licituds d’ajudes i subvencions disponibles per al seu àmbit.
- Atendre el públic personal, telemàtica i telefònicament en tot allò que sigui de la seva
competència.
- 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.

E

CONDICIONS DE TREBALL

E1

Esforços físics

Restar dret, desplaçament a peu o en bicicleta i càrrega física d'equips o vestimenta de
manera habitual
E2

Ambient de treball

Ambient propi d'oficina o d'espais similars
E3

Soroll

Absència general de soroll i vibracions en el lloc de treball
E4

Perillositat

Absència general de risc i/o no es presenten normalment en el lloc de treball
E5

Criticitat temporal

Pàgina 3 Administratiu/va

Ajuntament d'Anglès
SECRETARIA I SERVEIS INTERNS, INTERVENCIÓ, SERVEIS TERRITORIALS
ADMINISTRATIU/VA
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Vinculat al compliment de terminis no ajornables i les conseqüències de l'incompliment són
de gran afectació a nivell legal, econòmic, huma o d'imatge corporativa
E6

Criticitat emocional

Absència general de criticitat emocional
E7

Atenció canviant

Barreja intensa entre treball tècnic/administratiu i atenció al públic i/o al client
E8

Criticitat per errades

Errades de conseqüències molt importants malgrat ser reparables. L'activitat requereix un alt
nivell de concentració per tal d'evitar-les

F

PROVISIÓ DEL LLOC

F1

Requisits per a la seva provisió

Formació reglada:

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

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:
F2

Mèrits rellevants a considerar en la seva provisió

Formació complementària:

- Procediment administratiu comú
- Atenció al públic
- Gestió de subvencions

Experiència:

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

Pàgina 4 Administratiu/va

Ajuntament d'Anglès
SECRETARIA I SERVEIS INTERNS, INTERVENCIÓ, SERVEIS TERRITORIALS
ADMINISTRATIU/VA

FITXA 04

F3

Forma de provisió

Concurs

Pàgina 5 Administratiu/va

Ajuntament d'Anglès
SECRETARIA I SERVEIS INTERNS, SERVEIS TERRITORIALS, ATENCIÓ A LA PERSONA
AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA

FITXA 05

FITXA DESCRIPTIVA DEL LLOC DE TREBALL NÚM. 05

A

IDENTIFICACIÓ
Secretaria i Serveis Interns, Serveis Territorials, Atenció a
la Persona

Àrea:
Departament/Unitat:
Denominació del lloc:

Auxiliar administratiu/va

Tipologia:

Lloc base

Dotació d’efectius:

6

Reserva de lloc:

Funcionari/a

B

CARACTERÍSTIQUES ESSENCIALS

Grup:

C2

Nivell:

14

Escala:

Administració General

Subescala:

Auxiliar

C

DEDICACIÓ HORÀRIA DEL LLOC I INCOMPATIBILITATS

Dedicació horària setmanal: Ordinària
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

Incompatibilitat:

El lloc està subjecte al
règim general
d’incompatibilitats

Flexibilitat:

No es presenta

Pàgina 1 Auxiliar administratiu/va

Ajuntament d'Anglès
SECRETARIA I SERVEIS INTERNS, SERVEIS TERRITORIALS, ATENCIÓ A LA PERSONA
AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA

FITXA 05

Ampliació de dedicació:

No es presenta

D

FUNCIONS GENÈRIQUES DEL LLOC

D1

Objectiu fonamental del lloc o missió
(Només a omplir en cas de que es tracti d’un lloc de comandament i/o lloc singular)

D1

Funcions

- Introduir dades a la base de dades de la Corporació i realitza treballs de comprovació i
verificació de dades.
- Comprovar tota la documentació que entra a l’àmbit i derivar a la signatura de la persona
responsable de determinades actuacions administratives.
- Realitzar càlculs simples, registres estadístics, i emprar qualsevol aplicació informàtica per
tal de donar resposta a les necessitats de la unitat.
- Atendre i derivar les trucades telefòniques i el correu electrònic de la unitat i prendre nota
dels missatges rebuts.
¡- Dur a terme les fotocòpies de la unitat i compulsar documents varis, en cas de personal
funcionari.
- Ocupar-se del manteniment del material de la unitat i sol•licitar material nou fungible.
- Prestar suport administratiu i operatiu de manera polivalent dins l’àmbit, en aquelles
tasques puntuals que en les quals sigui necessari.
- Registrar l’entrada i sortida de documents i distribuir-los interna o externament.
- Ordenar, classificar i arxivar el conjunt de documents rebuts i generats per l’àmbit
(expedients, convenis de col•laboració, documents de caire normatiu com decrets,
dictàmens o d’altres).
- Arxivar i classificar documents atenent els criteris fixats de gestió documental.
- Derivar la correspondència rebuda als seus destinataris i preparar la correspondència de
sortida.
- Impulsar els expedients.
- Vetllar per l’acompliment dels tràmits administratius en els terminis assenyalats mitjançant
la revisió i actualització de la normativa reguladora en la matèria.
- Trametre els expedients als òrgans tècnics competents per tal de complir amb els terminis
de tramitació que exigeix la normativa.

Pàgina 2 Auxiliar administratiu/va

Ajuntament d'Anglès
SECRETARIA I SERVEIS INTERNS, SERVEIS TERRITORIALS, ATENCIÓ A LA PERSONA
AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA

FITXA 05

- Tramitar els expedients i responsabilitzar-se del seguiment dels mateixos d’acord amb les
directrius i els procediments establerts pels seus superiors, i realitzar les notificacions que
se’n derivin.
- Recopilar els antecedents documentals, la informació i la normativa de referència
encomanada pel seu superior jeràrquic.
- Redactar documents de caràcter administratiu (decrets, dictàmens, entre d’altres) amb
autonomia i d’acord amb la normativa general específica, així com d’altres documents
necessaris per a la gestió i el seguiment de l’activitat del seu àmbit.
- Trametre documentació pertinent a altres administracions o ens.
- Tramitar la documentació necessària per tal d’establir convenis de col•laboració amb altres
organismes i institucions.
- Cercar subvencions, informar i tramitar les sol·licituds d'ajudes i subvencions disponibles del
seu àmbit d'adscripció, i realitzar les justificacions pertinents.
- Oferir suport administratiu als tècnics de l’àmbit que ho requereixin.
- Recopilar els antecedents documentals i obtenir la informació necessària per a l’execució
dels tràmits o expedients econòmics i/o administratius.
- Redactar informes sol·licitats així com els models de documents que s’escaiguin.
- Arxivar i classificar documents atenent els criteris fixats de gestió documental.
- Fer un seguiment del calendari laboral i els horaris establerts, tramitar les absències, les
vacances, els assumptes personals, així com qualsevol incidència del personal del seu àmbit.
- Informar i tramitar les sol·licituds d’ajudes i subvencions disponibles per al seu àmbit.
- Atendre el públic personal, telemàtica i telefònicament en tot allò que sigui de la seva
competència.
- 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.

E

CONDICIONS DE TREBALL

E1

Esforços físics

Restar dret, desplaçament a peu o en bicicleta i càrrega física d'equips o vestimenta de
manera habitual

Pàgina 3 Auxiliar administratiu/va

Ajuntament d'Anglès
SECRETARIA I SERVEIS INTERNS, SERVEIS TERRITORIALS, ATENCIÓ A LA PERSONA
AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA

FITXA 05

E2

Ambient de treball

Ambient propi d'oficina o d'espais similars
E3

Soroll

Absència general de soroll i vibracions en el lloc de treball
E4

Perillositat

Absència general de risc i/o no es presenten normalment en el lloc de treball
E5

Criticitat temporal

Vinculat al compliment de terminis no ajornables i les conseqüències de l'incompliment són
de gran afectació a nivell legal, econòmic, huma o d'imatge corporativa
E6

Criticitat emocional

Absència general de criticitat emocional
E7

Atenció canviant

Barreja molt intensa entre treball tècnic/administratiu i atenció al públic i/o al client
E8

Criticitat per errades

Errades de conseqüències molt importants malgrat ser reparables. L'activitat requereix un alt
nivell de concentració per tal d'evitar-les

F

PROVISIÓ DEL LLOC

F1

Requisits per a la seva provisió

Pàgina 4 Auxiliar administratiu/va

Ajuntament d'Anglès
SECRETARIA I SERVEIS INTERNS, SERVEIS TERRITORIALS, ATENCIÓ A LA PERSONA
AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA

FITXA 05

Formació reglada:

Titulació equivalent a la pròpia del grup de classificació C2 del
personal funcionari.

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:
F2

Mèrits rellevants a considerar en la seva provisió

Formació complementària:

- Procediment administratiu comú
- Atenció al públic

Experiència:

F3

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

Forma de provisió

Concurs

Pàgina 5 Auxiliar administratiu/va

Ajuntament d'Anglès
SECRETARIA I SERVEIS INTERNS
CONSERGE-NOTIFICADOR/A-AUXILIAR DE SUPORT (LLOC A EXTINGIR)

FITXA 06

FITXA DESCRIPTIVA DEL LLOC DE TREBALL NÚM. 06

A

IDENTIFICACIÓ

Àrea:

Secretaria i Serveis Interns

Departament/Unitat:
Denominació del lloc:

Conserge-Notificador/a-Auxiliar de suport (lloc a
extingir)

Tipologia:

Lloc base

Dotació d’efectius:

1

Reserva de lloc:

Funcionari/a

B

CARACTERÍSTIQUES ESSENCIALS

Grup:

AP

Nivell:

14

Escala:

Administració General

Subescala:

Subaltern

C

DEDICACIÓ HORÀRIA DEL LLOC I INCOMPATIBILITATS

Dedicació horària setmanal: Ordinària
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

Incompatibilitat:

El lloc està subjecte al
règim general
d’incompatibilitats

Flexibilitat:

No es presenta

Pàgina 1 Conserge-Notificador/a-Auxiliar de suport (lloc a extingir)

Ajuntament d'Anglès
SECRETARIA I SERVEIS INTERNS
CONSERGE-NOTIFICADOR/A-AUXILIAR DE SUPORT (LLOC A EXTINGIR)

FITXA 06

Ampliació de dedicació:

No es presenta

D

FUNCIONS GENÈRIQUES DEL LLOC

D1

Objectiu fonamental del lloc o missió
(Només a omplir en cas de que es tracti d’un lloc de comandament i/o lloc singular)

D1

Funcions

- Practicar notificacions.
- Atendre la recepció i controlar l’accés de les dependències, atenent, orientant i informant
les persones que hi accedeixen.
- Encarregar-se de l'obertura i tancament de les instal·lacions i dependències, així com de la
custòdia de les claus.
- Donar compte al responsable de l'equipament de les deficiències i/o problemes de les
instal·lacions, així com de les incidències manifestades per les persones usuàries, pels mitjans
que s'estableixin.
- Adequar sales per a diversos usos, instal·lant, cadires, taules, faristols, aparells de
megafonia, aparells de videoprojecció.
- Registrar i fer el seguiment de dades en tasques de control d'accessos de persones i
vehicles, vigilància d'incendis, control de comandes de material, d'assistència a cursos, etc.,
mitjançant els sistemes d'informació adequats.
- Realitzar encàrrecs diversos dins i fora de la dependència municipal.
- Custodiar el material fungible i no fungible, distribuir-lo i realitzar el manteniment d’estoc i
de magatzem.
- Vetllar per l’acompliment dels tràmits administratius en els terminis assenyalats mitjançant
la revisió i actualització de la normativa reguladora en la matèria.
- Trametre els expedients als òrgans tècnics competents per tal de complir amb els terminis
de tramitació que exigeix la normativa.
- Recopilar els antecedents documentals, la informació i la normativa de referència
encomanada pel seu superior jeràrquic.
- Introduir dades a la base de dades de la Corporació i realitza treballs de comprovació i
verificació de dades.
- Comprovar tota la documentació que entra a l’àmbit i derivar a la signatura de la persona
responsable de determinades actuacions administratives.

Pàgina 2 Conserge-Notificador/a-Auxiliar de suport (lloc a extingir)

Ajuntament d'Anglès
SECRETARIA I SERVEIS INTERNS
CONSERGE-NOTIFICADOR/A-AUXILIAR DE SUPORT (LLOC A EXTINGIR)
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- Realitzar càlculs simples, registres estadístics, i emprar qualsevol aplicació informàtica per
tal de donar resposta a les necessitats de la unitat.
- Trametre documentació pertinent a altres administracions o ens.
- Tramitar la documentació necessària per tal d’establir convenis de col•laboració amb altres
organismes i institucions.
- Atendre i derivar les trucades telefòniques i el correu electrònic de la unitat i pren nota dels
missatges rebuts.
- Redactar documents de caràcter administratiu (decrets, dictàmens, entre d’altres) d’acord
amb la normativa general i específica, així com d’altres documents necessaris per la gestió i el
seguiment de l’activitat del seu àmbit.
- Dur a terme les fotocòpies de la unitat i compulsar documents varis, en cas de personal
funcionari.
- Ocupar-se del manteniment del material de la unitat i sol•licitar material nou fungible.
- Prestar suport administratiu i operatiu de manera polivalent dins l’àmbit, en aquelles
tasques puntuals que en les quals sigui necessari.
- Registrar l’entrada i sortida de documents i distribuir-los interna o externament.
- Ordenar, classificar i arxivar el conjunt de documents rebuts i generats per l’àmbit
(expedients, convenis de col•laboració, documents de caire normatiu com decrets,
dictàmens o d’altres).
- Arxivar i classificar documents atenent els criteris fixats de gestió documental.
- Derivar la correspondència rebuda als seus destinataris i preparar la correspondència de
sortida.
- Atendre el públic personal, telemàtica i telefònicament en tot allò que sigui de la seva
competència.
- 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.

E

CONDICIONS DE TREBALL

E1

Esforços físics

Restar dret, desplaçament a peu o en bicicleta i càrrega física d'equips o vestimenta de
manera habitual

Pàgina 3 Conserge-Notificador/a-Auxiliar de suport (lloc a extingir)
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E2

Ambient de treball

Ambient propi d'oficina o d'espais similars
E3

Soroll

Absència general de soroll i vibracions en el lloc de treball
E4

Perillositat

Absència general de risc i/o no es presenten normalment en el lloc de treball
E5

Criticitat temporal

Vinculat al compliment de terminis no ajornables i les conseqüències de l'incompliment no
són de gran afectació a nivell legal, econòmic, huma o d'imatge corporativa
E6

Criticitat emocional

Absència general de criticitat emocional
E7

Atenció canviant

Barreja intensa entre treball tècnic/administratiu i atenció al públic i/o al client
E8

Criticitat per errades

Errades de conseqüències molt importants malgrat ser reparables. L'activitat requereix un alt
nivell de concentració per tal d'evitar-les

F

PROVISIÓ DEL LLOC

F1

Requisits per a la seva provisió

Pàgina 4 Conserge-Notificador/a-Auxiliar de suport (lloc a extingir)

Ajuntament d'Anglès
SECRETARIA I SERVEIS INTERNS
CONSERGE-NOTIFICADOR/A-AUXILIAR DE SUPORT (LLOC A EXTINGIR)

FITXA 06

Formació reglada:

Titulació equivalent a la pròpia del grup de classificació AP del
personal funcionari.

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:
F2

Mèrits rellevants a considerar en la seva provisió

Formació complementària:
Experiència:
F3

- Com a conserge a l'Administració Pública i/o al sector privat.

Forma de provisió

Concurs
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FITXA DESCRIPTIVA DEL LLOC DE TREBALL NÚM. 07

A

IDENTIFICACIÓ

Àrea:

Intervenció

Departament/Unitat:
Denominació del lloc:

Interventor/a

Tipologia:

Lloc de comandament

Dotació d’efectius:

1

Reserva de lloc:

Funcionari/a

B

CARACTERÍSTIQUES ESSENCIALS

Grup:

A1

Nivell:

28

Escala:

Habilitat estatal

Subescala:

Intervenció - Tresoreria

C

DEDICACIÓ HORÀRIA DEL LLOC I INCOMPATIBILITATS

Dedicació horària setmanal: Ordinària
Jornada partida:

Treballar un matí o una
tarda més enllà de la
distribució de la
jornada estàndard
establerta a la
corporaci

Canvi de torn:

Dissabtes:

No es presenta

Diumenges/festius: No es presenta

Nocturnitat:

No es presenta

Disponibilitat:

No es presenta

Estar localitzable i
acudir allà on es
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produeixin les
incidències a qualsevol
hora del dia o
qualsevol dia de la
setmana
Incompatibilitat:

El lloc està subjecte al
règim general
d’incompatibilitats

Ampliació de dedicació:

Flexibilitat:

No es presenta

No es presenta

D

FUNCIONS GENÈRIQUES DEL LLOC

D1

Objectiu fonamental del lloc o missió
(Només a omplir en cas de que es tracti d’un lloc de comandament i/o lloc singular)

Exercir la funció de control i fiscalització interna de la gestió econòmico-financera i
pressupostària, així com organitzar, planificar, impulsar, coordinar i dirigir l’activitat de la
Intervenció de l'Ajuntament, gestionant els recursos humans adscrits i el pressupost
disponible, i supervisant la consecució dels resultats esperats, d’acord amb la normativa
vigent.

D1

Funcions

FUNCIONS COM A COORDINADOR/A D'INTERVENCIÓ:
- Dirigir l'àrea d'Intervenció controlant el funcionament de les unitats administratives que
desenvolupen les seves funcions.
- Planificar i gestionar els recursos humans i materials a destinar per a la consecució dels
objectius operatius establerts.
- Fixar les directrius operatives a seguir pel personal al seu càrrec i establir els criteris per tal
d’avaluar els resultats, controlant periòdicament l’acompliment dels objectius amb els seus
responsables.
- Organitzar i supervisar l’activitat de l'àrea, establint prioritats, els circuits corresponents i la
correcta distribució de les càrregues de treball
- Preparar informes tècnics sobre el funcionament de l'Àrea i les situacions realitzades i
elaborar les propostes per millorar la gestió.
- Dissenyar i implementar els processos (procediments, indicadors i documents)
corresponents al seu àmbit de responsabilitat.
- Proposar, analitzar i implementar millores en els circuits administratius de treball.
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- Definir i impulsar projectes i accions transversals amb altres àmbits de l’ajuntament.
- Proposar a les tinències d’alcaldia i regidories corresponents en funció de la matèria els
acords a adoptar pels òrgans de govern de l’Ajuntament.
- Participar en totes aquelles comissions i espais de coordinació en els que estigui
designat/da, aportant la informació i coneixement necessaris per a un millor funcionament
municipal en l’àmbit de les seves competències.
- Donar suport en la tramitació dels expedients de l'àrea.
- Impartir formació interna al personal de la casa.

FUNCIONS COM A INTERVENTOR/A:
- Exercir el control intern de la gestió económico-financera i pressupostària en els termes
establerts en la normativa, la qual cosa implica:
- Exercir la funció interventora.
- Exercir el control financer en les modalitats de funció de control permanent i l'auditoria
pública, incloent-se en ambdues el control d'eficàcia, que inclou, entre altres funcions:
- Controlar les subvencions i ajudes publiques.
- Emetre informe dels projectes de pressupostos i dels expedients de modificació d'aquests.
- Emetre informe previ a la concertació o modificació de les operacions de crèdit.
- Emetre informe previ a l'aprovació de la liquidació del Pressupost.
- Emetre informes, dictàmens i propostes que en matèria economico-financera o
pressupostària li hagin estat sol·licitades per la presidència, per un terç dels regidors/es o
quan es tracti de matèries per les quals legalment s'exigeixi una majoria especial, així com el
dictamen sobre la procedència de la implantació de nous Serveis o la reforma dels existents a
l'efecte de l'avaluació de la repercussió economico-financera i estabilitat pressupostària de
les respectives propostes.
- Emetre els informes i certificats en matèria económico-financera i pressupostària que
estableixi la seva normativa específica.
- Exercir la funció de comptabilitat, que comprèn:
- Portar i desenvolupar la comptabilitat financera i la d'execució del pressupost de l'Entitat
Local d'acord amb les normes generals i les dictades pel Ple de la Corporació.
- Formar el Compte General de l'Ajuntament.
- Formar els estats integrats i consolidats dels comptes que determini el Ple de la Corporació.
- Coordinar les funcions o activitats comptables de l'Ajuntament, emetent les instruccions
tècniques oportunes i inspeccionant la seva aplicació.
- Organitzar un adequat sistema d'arxiu i conservació de tota la documentació i informació
comptable que permeti posar a la disposició dels òrgans de control els justificants,
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documents, comptes o registres del sistema d'informació comptable per ells sol·licitats en els
terminis requerits.
- Inspeccionar la comptabilitat dels organismes autònoms, de les societats mercantils
dependents de l'Ajuntament, així com de les seves entitats públiques empresarials, d'acord
amb els procediments que estableixi el Ple.
- Elaborar la informació a què es refereix l'article 207 del text refós de la Llei reguladora de
les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març i remetre-la al
Ple de la Corporació.
- Elaborar l'avanç de la liquidació del pressupost corrent que ha d'unir-se al pressupost de
l’Ajuntament.
- Determinar l'estructura de l'avanç de la liquidació del pressupost corrent.
- Gestionar el registre comptable de factures i el seu seguiment.
- Remetre la informació econòmic financera al Ministeri d'Hisenda i Funció Pública, al
Tribunal de Comptes i als òrgans de control extern així com a altres organismes de
conformitat amb el que es disposa en la normativa vigent.
- Vetllar per la protecció de dades de caràcter personal i actuar d’acord a criteris d’ètica i
transparència.
- 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 de
la Corporació.
- I en general, qualsevol altra funció de naturalesa similar que li sigui atribuïda, i, en especial,
qualsevol de les derivades de l’article 4 del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es
regula el règim jurídic dels funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter
nacional.
- 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.

E

CONDICIONS DE TREBALL

E1

Esforços físics

Restar dret, desplaçament a peu o en bicicleta i càrrega física d'equips o vestimenta de
manera habitual
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E2

Ambient de treball

Ambient propi d'oficina o d'espais similars
E3

Soroll

Absència general de soroll i vibracions en el lloc de treball
E4

Perillositat

Absència general de risc i/o no es presenten normalment en el lloc de treball
E5

Criticitat temporal

Vinculat al compliment de terminis no ajornables i les conseqüències de l'incompliment són
crítiques a nivell legal, econòmic, huma o d'imatge corporativa
E6

Criticitat emocional

Absència general de criticitat emocional
E7

Atenció canviant

Barreja intensa entre treball tècnic/administratiu i atenció al públic i/o al client
E8

Criticitat per errades

Errades amb conseqüències molt greu i irreparables. L'activitat requereix un màxim nivell de
concentració per tal d'evitar-les

F

PROVISIÓ DEL LLOC

F1

Requisits per a la seva provisió
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Formació reglada:

Titulació equivalent a la pròpia del grup de classificació A1 del
personal funcionari.

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:

Ser funcionari del Cos d’Habilitació Nacional corresponent.

F2

Mèrits rellevants a considerar en la seva provisió

Formació complementària:

- Direcció de persones i d'equips de treball
- Habilitats directives
- Planificació i control de la gestió
- Comptabilitat pública i analítica
- Hisendes locals
- Dret tributari
- Gestió i organització administrativa
- Control pressupostari

Experiència:

F3

- Com a funcionari/a de l'escala d'habilitació nacional i
subescala d'intervenció-tresoreria.

Forma de provisió

Concurs
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FITXA DESCRIPTIVA DEL LLOC DE TREBALL NÚM. 08

A

IDENTIFICACIÓ

Àrea:

Tresoreria

Departament/Unitat:
Denominació del lloc:

Tresorer/a

Tipologia:

Lloc base

Dotació d’efectius:

1

Reserva de lloc:

Funcionari/a

B

CARACTERÍSTIQUES ESSENCIALS

Grup:

A1

Nivell:

24

Escala:

Habilitat estatal

Subescala:

Intervenció - Tresoreria

C

DEDICACIÓ HORÀRIA DEL LLOC I INCOMPATIBILITATS

Dedicació horària setmanal: Ordinària
Jornada partida:

No es presenta

Canvi de torn:

Dissabtes:

No es presenta

Diumenges/festius: No es presenta

Nocturnitat:

No es presenta

Disponibilitat:

No es presenta

Incompatibilitat:

El lloc està subjecte al
règim general
d’incompatibilitats

Flexibilitat:

No es presenta

Ampliació de dedicació:

No es presenta

No es presenta
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D

FUNCIONS GENÈRIQUES DEL LLOC

D1

Objectiu fonamental del lloc o missió
(Només a omplir en cas de que es tracti d’un lloc de comandament i/o lloc singular)

Exercir la funció de tresoreria de la Corporació, és a dir, manejar i custodiar fons, valors i
efectes i dirigir els serveis de gestió i recaptatoris, així com organitzar, planificar, impulsar,
coordinar i dirigir l’activitat de la Tresoreria de l'Ajuntament, gestionant els recursos humans
adscrits i el pressupost disponible, i supervisant la consecució dels resultats esperats, d’acord
amb la normativa vigent.

D1

Funcions

-EXERCIR LA FUNCIÓ DE TRESORERIA, QUE COMPRÈN:
- Exercir la titularitat i direcció de la Tresoreria.
- Realitzar el maneig i custòdia de fons, valors i efectes de l’Ajuntament, de conformitat amb
l'establert en les disposicions legals vigents i, en particular amb l’article 5 b del Reial decret
128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d'Administració
Local amb habilitació de caràcter nacional.
- Elaborar els informes que determini la normativa sobre morositat relativa al compliment
dels terminis previstos legalment per al pagament de les obligacions de l’Ajuntament.
- Dirigir els serveis de gestió financera de l'Ajuntament i proposar la concertació o
modificació d'operacions d'endeutament i gestionar-les d'acord amb les directrius dels
òrgans competents de la Corporació.
- Elaborar i acreditar el període mitjà de pagament a proveïdors de l’Ajuntament, altres
dades estadístiques i indicadors de gestió que, en compliment de la legislació sobre
transparència i dels objectius d'estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera, despesa
pública i morositat, hagin de ser subministrats a altres administracions o publicats a la web o
altres mitjans de comunicació de l’Ajuntament, sempre que es refereixin a funcions pròpies
de la tresoreria.
- Impartir formació interna al personal de la casa.
EXERCIR LA FUNCIÓ DE GESTIÓ I RECAPTACIÓ, QUE COMPRÈN:
- Dirigir els serveis de gestió d'ingressos i recaptació.
- Impulsar i dirigir els procediments de gestió i recaptació.
- Autoritzar els plecs de càrrec de valors que es lliurin als recaptadors, agents executius i caps
d'unitats administratives de recaptació, així com el lliurament i recepció de valors a altres ens
públics col·laboradors en la recaptació.
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- Dictar la providència de constrenyiment en els expedients administratius d'aquest caràcter
i, en tot cas, resoldre els recursos contra la mateixa i autoritzar la subhasta de béns
embargats.
- Tramitar els expedients de responsabilitat que procedeixin en la gestió recaptatòria.
- I en general, qualsevol altra funció de naturalesa similar que li sigui atribuïda, i, en especial,
qualsevol de les derivades de l’article 5 del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es
regula el règim jurídic dels funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter
nacional.
- 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.

E

CONDICIONS DE TREBALL

E1

Esforços físics

Restar dret, desplaçament a peu o en bicicleta i càrrega física d'equips o vestimenta de
manera habitual
E2

Ambient de treball

Ambient propi d'oficina o d'espais similars
E3

Soroll

Absència general de soroll i vibracions en el lloc de treball
E4

Perillositat

Absència general de risc i/o no es presenten normalment en el lloc de treball
E5

Criticitat temporal
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Vinculat al compliment de terminis no ajornables i les conseqüències de l'incompliment són
crítiques a nivell legal, econòmic, huma o d'imatge corporativa
E6

Criticitat emocional

Absència general de criticitat emocional
E7

Atenció canviant

Barreja intensa entre treball tècnic/administratiu i atenció al públic i/o al client
E8

Criticitat per errades

Errades amb conseqüències molt greu i irreparables. L'activitat requereix un màxim nivell de
concentració per tal d'evitar-les

F

PROVISIÓ DEL LLOC

F1

Requisits per a la seva provisió

Formació reglada:

Titulació equivalent a la pròpia del grup de classificació A1 del
personal funcionari.

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:

Ser funcionari/ària del Cos d'Habilitació Nacional

F2

Mèrits rellevants a considerar en la seva provisió

Formació complementària:

- Planificació i control de la gestió
- Hisendes locals
- Recaptació
- Comptabilitat pública

Experiència:

- Com a cap de la gestió de tresoreria i recaptació a
l'Administració Pública i/o al sector privat.
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F3

Forma de provisió

Concurs
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FITXA DESCRIPTIVA DEL LLOC DE TREBALL NÚM. 09

A

IDENTIFICACIÓ

Àrea:

Serveis Territorials

Departament/Unitat:
Denominació del lloc:

Coordinador/a de Serveis Territorials - Tècnic
d'Administració General TAG

Tipologia:

Lloc de comandament

Dotació d’efectius:

1

Reserva de lloc:

Funcionari/a

B

CARACTERÍSTIQUES ESSENCIALS

Grup:

A1

Nivell:

26

Escala:

Administració General/Especial

Subescala:

Tècnica

C

DEDICACIÓ HORÀRIA DEL LLOC I INCOMPATIBILITATS

Dedicació horària setmanal: Ordinària
Jornada partida:

Treballar un matí o una
tarda més enllà de la
distribució de la
jornada estàndard
establerta a la
corporaci

Canvi de torn:

Dissabtes:

No es presenta

Diumenges/festius: No es presenta

Nocturnitat:

No es presenta

Disponibilitat:

No es presenta

No es presenta

Pàgina 1 Coordinador/a de Serveis Territorials - Tècnic d'Administració General TAG

Ajuntament d'Anglès
SERVEIS TERRITORIALS
COORDINADOR/A DE SERVEIS TERRITORIALS - TÈCNIC D'ADMINISTRACIÓ GENERAL TAG

FITXA 09

Incompatibilitat:

El lloc està subjecte al
règim general
d’incompatibilitats

Ampliació de dedicació:

Flexibilitat:

No es presenta

No es presenta

D

FUNCIONS GENÈRIQUES DEL LLOC

D1

Objectiu fonamental del lloc o missió
(Només a omplir en cas de que es tracti d’un lloc de comandament i/o lloc singular)

Organitzar, planificar, impulsar, coordinar i dirigir l’activitat dels Serveis Territorials,
gestionant els recursos humans adscrits i el pressupost disponible amb eficàcia i eficiència, i
supervisant la consecució dels resultats esperats, tot definint un model de prestació de
serveis que tingui com a objectiu final satisfer les necessitats de la ciutadania, d’acord amb
les directrius de l’equip de govern de la Corporació i la normativa vigent.

D1

Funcions

- Dirigir l'àrea de Serveis Territorials controlant el funcionament de les unitats administratives
que desenvolupen les seves funcions.
- Planificar i gestionar els recursos humans i materials a destinar per a la consecució dels
objectius operatius establerts.
- Fixar les directrius operatives a seguir pel personal al seu càrrec i establir els criteris per tal
d’avaluar els resultats, controlant periòdicament l’acompliment dels objectius amb els seus
responsables.
- Organitzar i supervisar l’activitat de l'àrea, establint prioritats, els circuits corresponents i la
correcta distribució de les càrregues de treball
- Preparar informes tècnics sobre el funcionament de l'Àrea i les situacions realitzades i
elaborar les propostes per millorar la gestió.
- Dissenyar i implementar els processos (procediments, indicadors i documents)
corresponents al seu àmbit de responsabilitat.
- Proposar, analitzar i implementar millores en els circuits administratius de treball.
- Definir i impulsar projectes i accions transversals amb altres àmbits de l’ajuntament.
- Proposar a Alcaldia, les tinències d’alcaldia i regidories corresponents en funció de la
matèria els acords a adoptar pels òrgans de govern de l’Ajuntament.
- Participar en totes aquelles comissions i espais de coordinació en els que estigui
designat/da, aportant la informació i coneixement necessaris per a un millor funcionament
municipal en l’àmbit de les seves competències.
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- Donar suport en la tramitació dels expedients de l'àrea.
Com a tècnic/a d'administració general:
- Assessorar jurídicament en relació a qüestions vinculades amb les matèries i competències
pròpies de l'Àrea, d'acord amb la normativa vigent.
- Elaborar informes jurídics referits a propostes o mesures vinculades amb les matèries i
competències pròpies de l'Àrea.
- Elaborar els plecs de clàusules administratives dels contractes de l'Ajuntament.
- Representar judicialment l'Ajuntament en els processos judicials en què es trobi incurs.
- Informar els expedients d'àmbit patrimonial (expedients de danys al patrimoni municipal;
expedients de responsabilitat patrimonial a tercers; alienació, cessió o altra intersecció
patrimonial amb proposta d'actualització del patrimoni municipal d'acord amb les
modificacions que s'acordin i d'actualització de l'inventari municipal).
- Mantenir actualitzat l'inventari de patrimoni.
- Realitzar cerques normatives i jurisprudencials en relació a matèries vinculades a l'Àrea, i
confeccionar els reculls corresponents.
- Mantenir convenientment actualitzada la documentació jurídica emprada per l'Ajuntament
en relació a matèries vinculades a l'Àrea.
- Elaborar documents models adaptats a la nova legislació, i garantir la implantació del
procediment administratiu.
- Assessorar i donar suport tècnic tant a nivell intern (la Corporació en general) com a nivell
extern (institucions i usuaris en general) proporcionant informació sobre la matèria de la seva
especialitat.
- Coordinar-se amb altres tècnics de l'Àrea o de la resta de l'Ajuntament, quan sigui
necessari, per al desenvolupament d'actuacions, i la seva publicació i difusió.
- Mantenir els contactes necessaris amb altres organismes, administracions, empreses, etc.
Així com amb altres departaments de la Corporació per tal de realitzar adequadament les
tasques assignades.
- Assistir i participar en els actes públics, comissions, reunions o grups de treball als quals
sigui designat/ada en la seva matèria competencial.
- Impartir formació interna al personal de la casa.
- 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.
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E

CONDICIONS DE TREBALL

E1

Esforços físics

Restar dret, desplaçament a peu o en bicicleta i càrrega física d'equips o vestimenta de
manera habitual
E2

Ambient de treball

Ambient propi d'oficina o d'espais similars
E3

Soroll

Absència general de soroll i vibracions en el lloc de treball
E4

Perillositat

Absència general de risc i/o no es presenten normalment en el lloc de treball
E5

Criticitat temporal

Vinculat al compliment de terminis no ajornables i les conseqüències de l'incompliment són
crítiques a nivell legal, econòmic, huma o d'imatge corporativa
E6

Criticitat emocional

Absència general de criticitat emocional
E7

Atenció canviant

Barreja intensa entre treball tècnic/administratiu i atenció al públic i/o al client
E8

Criticitat per errades
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Errades amb conseqüències molt greu i irreparables. L'activitat requereix un màxim nivell de
concentració per tal d'evitar-les

F

PROVISIÓ DEL LLOC

F1

Requisits per a la seva provisió

Formació reglada:

Titulació equivalent a la pròpia del grup de classificació A1 del
personal funcionari.

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:
F2

Mèrits rellevants a considerar en la seva provisió

Formació complementària:

- Direcció i coordinació d'equips de treball
- Planificació i control de gestió
- Gestió pública
- Dret i normativa urbanística
- Contractació pública

Experiència:

F3

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

Forma de provisió

Concurs
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FITXA DESCRIPTIVA DEL LLOC DE TREBALL NÚM. 10

A

IDENTIFICACIÓ

Àrea:

Serveis Territorials

Departament/Unitat:
Denominació del lloc:

Tècnic d'Administració General - TAG (Serveis
territorials)

Tipologia:

Lloc base

Dotació d’efectius:

1

Reserva de lloc:

Funcionari/a

B

CARACTERÍSTIQUES ESSENCIALS

Grup:

A1

Nivell:

24

Escala:

Administració General

Subescala:

Tècnica

C

DEDICACIÓ HORÀRIA DEL LLOC I INCOMPATIBILITATS

Dedicació horària setmanal: Ordinària
Jornada partida:

Treballar un matí o una
tarda més enllà de la
distribució de la
jornada estàndard
establerta a la
corporaci

Canvi de torn:

Dissabtes:

No es presenta

Diumenges/festius: No es presenta

Nocturnitat:

No es presenta

Disponibilitat:

No es presenta

No es presenta
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Incompatibilitat:

El lloc està subjecte al
règim general
d’incompatibilitats

Ampliació de dedicació:

Flexibilitat:

No es presenta

No es presenta

D

FUNCIONS GENÈRIQUES DEL LLOC

D1

Objectiu fonamental del lloc o missió
(Només a omplir en cas de que es tracti d’un lloc de comandament i/o lloc singular)

D1

Funcions

- Assessorar jurídicament en relació a qüestions vinculades amb les matèries i competències
pròpies de l'Àrea, d'acord amb la normativa vigent.
- Elaborar informes jurídics referits a propostes o mesures vinculades amb les matèries i
competències pròpies de l'Àrea.
- Elaborar els plecs de clàusules administratives dels contractes de l'Ajuntament.
- Representar judicialment l'Ajuntament en els processos judicials en què es trobi incurs.
- Realitzar cerques normatives i jurisprudencials en relació a matèries vinculades a l'Àrea, i
confeccionar els reculls corresponents.
- Mantenir convenientment actualitzada la documentació jurídica emprada per l'Ajuntament
en relació a matèries vinculades a l'Àrea.
- Elaborar documents models adaptats a la nova legislació, i garantir la implantació del
procediment administratiu.
- Assessorar i donar suport tècnic tant a nivell intern (la Corporació en general) com a nivell
extern (institucions i usuaris en general) proporcionant informació sobre la matèria de la seva
especialitat.
- Coordinar-se amb altres tècnics de l'Àrea o de la resta de l'Ajuntament, quan sigui
necessari, per al desenvolupament d'actuacions, i la seva publicació i difusió.
- Mantenir els contactes necessaris amb altres organismes, administracions, empreses, etc.
Així com amb altres departaments de la Corporació per tal de realitzar adequadament les
tasques assignades.
- Assistir i participar en els actes públics, comissions, reunions o grups de treball als quals
sigui designat/ada en la seva matèria competencial.
- Impartir formació interna al personal de la casa.
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- Informar els expedients d'àmbit patrimonial (expedients de danys al patrimoni municipal;
expedients de responsabilitat patrimonial a tercers; alienació, cessió o altra intersecció
patrimonial amb proposta d'actualització del patrimoni municipal d'acord amb les
modificacions que s'acordin i d'actualització de l'inventari municipal).
- Mantenir actualitzat l'inventari de patrimoni.
- 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.

E

CONDICIONS DE TREBALL

E1

Esforços físics

Restar dret, desplaçament a peu o en bicicleta i càrrega física d'equips o vestimenta de
manera habitual
E2

Ambient de treball

Ambient propi d'oficina o d'espais similars
E3

Soroll

Absència general de soroll i vibracions en el lloc de treball
E4

Perillositat

Absència general de risc i/o no es presenten normalment en el lloc de treball
E5

Criticitat temporal

Vinculat al compliment de terminis no ajornables i les conseqüències de l'incompliment són
crítiques a nivell legal, econòmic, huma o d'imatge corporativa
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E6

Criticitat emocional

Absència general de criticitat emocional
E7

Atenció canviant

Absència general d'atenció canviant
E8

Criticitat per errades

Errades amb conseqüències molt greu i irreparables. L'activitat requereix un màxim nivell de
concentració per tal d'evitar-les

F

PROVISIÓ DEL LLOC

F1

Requisits per a la seva provisió

Formació reglada:

Titulació equivalent a la pròpia del grup de classificació A1 del
personal funcionari: Dret, Ciències Polítiques, Ciències Econòmiques
o Empresarials, Ciències Actuarials i Financeres o en Intendència
Mercantil

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:
F2

Mèrits rellevants a considerar en la seva provisió

Formació complementària:

- Dret públic i local
- Gestió administrativa
- Gestió pública
- Dret i normativa urbanística

Experiència:

- Com a tècnic/a superior d'administració general o de gestió
administrativa a l'administració pública o al sector privat.
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- Com a lletrat/da o assessor/a jurídic/a en l'àmbit del dret
administratiu
F3

Forma de provisió

Concurs
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FITXA DESCRIPTIVA DEL LLOC DE TREBALL NÚM. 11

A

IDENTIFICACIÓ

Àrea:

Serveis Territorials

Departament/Unitat:
Denominació del lloc:

Arquitecte/a

Tipologia:

Lloc base

Dotació d’efectius:

1

Reserva de lloc:

Funcionari/a

B

CARACTERÍSTIQUES ESSENCIALS

Grup:

A1

Nivell:

24

Escala:

Administració Especial

Subescala:

Tècnica

C

DEDICACIÓ HORÀRIA DEL LLOC I INCOMPATIBILITATS

Dedicació horària setmanal: Parcial (50%)
Jornada partida:

Treballar un matí o una
tarda més enllà de la
distribució de la
jornada estàndard
establerta a la
corporaci

Canvi de torn:

Dissabtes:

No es presenta

Diumenges/festius: No es presenta

Nocturnitat:

No es presenta

Disponibilitat:

No es presenta

No es presenta
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Incompatibilitat:

El lloc està subjecte al
règim general
d’incompatibilitats

Ampliació de dedicació:

Flexibilitat:

No es presenta

No es presenta

D

FUNCIONS GENÈRIQUES DEL LLOC

D1

Objectiu fonamental del lloc o missió
(Només a omplir en cas de que es tracti d’un lloc de comandament i/o lloc singular)

D1

Funcions

- Redactar projectes d’urbanització, estudis de detall i altra documentació relacionada amb la
planificació urbanística del municipi. Elaborar informe tècnic motivant l'externalització de
projectes, si és el cas.
- Redactar i tramitar les modificacions del POUM i les figures de planejament derivat.
- Dirigir projectes d'obres municipals així com la seva realització efectiva, verificant el seu
nivell de qualitat.
- Fer el seguiment de la direcció d’obres en cas d’externalització de serveis, informar a nivell
tècnic, revisar i validar les certificacions d'obres emeses, i verificar i donar el vistiplau a les
propostes de preus contradictoris, sent el responsable de contractes que per raó de
l'especialitat sigui procedent.
- Realitzar informes i cèdules de qualificació urbanística i certificats, com ara el
d'aprofitament urbanístic, obres emeses, entre d’altres.
- Elaborar valoracions urbanístiques de solars i edificis, així com dels danys ocasionats a les
propietats municipals.
- Elaborar els plecs de condicions tècniques que per raó de la seva especialitat tècnica en
sigui competent, així com ser el responsable dels contractes i supervisar els serveis
externalitzats d’acord amb els objectius fixats en aquests plecs.
- Realitzar la inspecció, seguiment i control de les obres en curs.
- Inspeccionar obres, façanes i habitatges per tal de detectar possibles patologies d’edificis.
- Col·laborar en l'elaboració els plecs de condicions tècniques així com supervisar els serveis
externalitzats d’acord amb els objectius fixats en aquests plecs, i portar el seguiment de les
fiances d'obres.
- Realitzar l’atenció ciutadana en aspectes propis de la seva competència.
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- Coordinar-se amb altres tècnics de l'Àrea o de la resta de l'Ajuntament, quan sigui
necessari, per al desenvolupament d'actuacions, i la seva publicació i difusió.
- Assessorar i donar suport tècnic tant a nivell intern (la Corporació en general) com a nivell
extern (institucions i usuaris en general) proporcionant informació sobre la matèria de la seva
especialitat.
- Mantenir els contactes necessaris amb altres organismes, administracions, empreses, etc.
així com amb altres departaments de la Corporació per tal de realitzar adequadament les
tasques assignades.
- Assistir i participar en els actes públics, comissions, reunions o grups de treball als quals
sigui designat/ada en la seva matèria competencial.
- A les obres de construcció: verificar l'acompliment de la legislació vigent, comunicant
qualsevol incidència a l'autoritat competent ( Llei PRL 31/1995 disp.adic. 14ª; Real Decret
171/2002 disp.addc 1ª) i/o actuar com a coordinador en matèria de seguretat i salut (si ha
estat designat pel promotor de l'obra). Com a coordinador en l'execució de l'obra les
funcions seran: planificar i temporalitzar els treballs; coordinar l'aplicació de la normativa per
part dels contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms; elaborar l'informe en
matèria del pla de seguretat i salut per a la seva aprovació; organitzar la coordinació
d'activitats empresarials; adoptar les mesures necessàries per accedir a l'obra (Real Decret
1627/1997, de 24 d'octubre).
Vetllar per la coordinació, en matèria de prevenció de riscos, de les activitats que
concorrin a l'àrea, externalitzades o no, d'acord amb la normativa vigent així com informar
als treballadors assignats dels riscos del seu lloc de treball, les mesures d'emergència i les
obligacions en matèria preventiva, d'acord amb la normativa vigent.
- 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.

E

CONDICIONS DE TREBALL

E1

Esforços físics

Restar dret, desplaçament a peu o en bicicleta i càrrega física d'equips o vestimenta de
manera habitual
E2

Ambient de treball

Pàgina 3 Arquitecte/a

Ajuntament d'Anglès
SERVEIS TERRITORIALS
ARQUITECTE/A

FITXA 11

Ambient propi d'oficina o d'espais similars
E3

Soroll

Absència general de soroll i vibracions en el lloc de treball
E4

Perillositat

Absència general de risc i/o no es presenten normalment en el lloc de treball
E5

Criticitat temporal

Vinculat al compliment de terminis no ajornables i les conseqüències de l'incompliment són
crítiques a nivell legal, econòmic, huma o d'imatge corporativa
E6

Criticitat emocional

Absència general de criticitat emocional
E7

Atenció canviant

Barreja intensa entre treball tècnic/administratiu i atenció al públic i/o al client
E8

Criticitat per errades

Errades amb conseqüències molt greu i irreparables. L'activitat requereix un màxim nivell de
concentració per tal d'evitar-les

F

PROVISIÓ DEL LLOC

F1

Requisits per a la seva provisió

Formació reglada:

Titulació equivalent a la pròpia del grup de classificació A1 del
personal funcionari: Arquitectura.
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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:
F2

Mèrits rellevants a considerar en la seva provisió

Formació complementària:

- Dret i normativa urbanística
- Planificació i disciplina urbanística
- Obra pública
- Direcció i supervisió d'obres
- Gestió urbanística local
- Contractació pública
- Prevenció de riscos i salut laboral

Experiència:

F3

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

Forma de provisió

Concurs
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FITXA DESCRIPTIVA DEL LLOC DE TREBALL NÚM. 12

A

IDENTIFICACIÓ

Àrea:

Serveis Territorials

Departament/Unitat:
Denominació del lloc:

Enginyer/a

Tipologia:

Lloc de comandament

Dotació d’efectius:

1

Reserva de lloc:

Funcionari/a

B

CARACTERÍSTIQUES ESSENCIALS

Grup:

A1

Nivell:

24

Escala:

Administració Especial

Subescala:

Tècnica

C

DEDICACIÓ HORÀRIA DEL LLOC I INCOMPATIBILITATS

Dedicació horària setmanal: Parcial (50%)
Jornada partida:

Treballar un matí o una
tarda més enllà de la
distribució de la
jornada estàndard
establerta a la
corporaci

Canvi de torn:

Dissabtes:

No es presenta

Diumenges/festius: No es presenta

Nocturnitat:

No es presenta

Disponibilitat:

No es presenta

No es presenta
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Incompatibilitat:

El lloc està subjecte al
règim general
d’incompatibilitats

Ampliació de dedicació:

Flexibilitat:

No es presenta

No es presenta

D

FUNCIONS GENÈRIQUES DEL LLOC

D1

Objectiu fonamental del lloc o missió
(Només a omplir en cas de que es tracti d’un lloc de comandament i/o lloc singular)

Organitzar i supervisar les activitats vinculades a l'àmbit, gestionant els recursos humans
adscrits i el pressupost disponible, i supervisant la consecució dels resultats esperats, d’acord
amb les directrius fixades pel Cap de Serveis Territorials, i amb els procediments establerts
per la corporació i la legislació vigent.

D1

Funcions

- Dirigir l'àrea controlant el funcionament de les unitats administratives que desenvolupen les
seves funcions.
- Planificar i gestionar els recursos humans i materials a destinar per a la consecució dels
objectius operatius establerts.
- Fixar les directrius operatives a seguir pel personal al seu càrrec i establir els criteris per tal
d’avaluar els resultats, controlant periòdicament l’acompliment dels objectius amb els seus
responsables.
- Informar els expedients d’activitats que es desenvolupen al municipi tramitats per l'àrea de
Serveis Territorials, inclosos els disciplinaris i sancionadors.
- Practicar inspeccions i controls diversos relacionats amb les activitats i el funcionament
d'instal·lacions i fer el seu seguiment.
- Elaborar plans d'inspecció i supervisar tècnicament els informes d'inspecció
- Mantenir les bases de dades d'activitats.
- Elaborar informes tècnics relacionats amb els expedients disciplinaris i sancionadors
d’activitats: denúncies d’ofici o per sorolls, olors, contaminació atmosfèrica, aigües residuals i
altres matèries, d’acord a la normativa aplicable.
- Realitzar amidaments, càlculs, valoracions, taxacions, peritatges, plànols i mesuraments,
etc. necessaris per als seus informes i projectes.
- Responsabilitzar-se del contracte de prevenció de riscos laborals de l'Ajuntament i d'altres
contractes que per raó de l’especialitat sigui procedent.
- Elaborar els plans d'autocontrol municipals.
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- Vetllar i dur a terme totes les gestions i treballs pertinents perquè els bens municipals
disposin dels corresponents projectes d'activitats, llicències pertinents i correcta instal·lació
elèctrica, i compleixin amb la normativa vigent.
- Elaborar els plecs de prescripcions tècniques que per raó de la seva especialitat tècnica en
sigui competent.
- Atendre i proposar resolucions sobre qüestions relacionades amb el seu àmbit, verificant i
proposar millores.
- Estudiar les millores energètiques en edificis i enllumenat públics, controlar les mesures per
estalvi energètic i fer el seguiment de l'estalvi obtingut.
- Realitzar l’atenció ciutadana en aspectes propis de la seva competència.
- Assessorar i donar suport tècnic tant a nivell intern (la Corporació en general) com a nivell
extern (institucions i usuaris en general) proporcionant informació sobre la matèria de la seva
especialitat.
- Coordinar-se amb altres tècnics de l'Àrea o de la resta de l'Ajuntament, quan sigui
necessari, per al desenvolupament d'actuacions, i la seva publicació i difusió.
- Mantenir els contactes necessaris amb altres organismes, administracions, empreses, etc.
així com amb altres departaments de la Corporació per tal de realitzar adequadament les
tasques assignades.
- Assistir i participar en els actes públics, comissions, reunions o grups de treball als quals
sigui designat/ada en la seva matèria competencial.
- A les obres de construcció: verificar l'acompliment de la legislació vigent, comunicant
qualsevol incidència a l'autoritat competent ( Llei PRL 31/1995 disp.adic. 14ª; Real Decret
171/2002 disp.addc 1ª) i/o actuar com a coordinador en matèria de seguretat i salut (si ha
estat designat pel promotor de l'obra). Com a coordinador en l'execució de l'obra les
funcions seran: planificar i temporalitzar els treballs; coordinar l'aplicació de la normativa per
part dels contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms; elaborar l'informe en
matèria del pla de seguretat i salut per a la seva aprovació; organitzar la coordinació
d'activitats empresarials; adoptar les mesures necessàries per accedir a l'obra (Real Decret
1627/1997, de 24 d'octubre).
- 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.

E

CONDICIONS DE TREBALL

E1

Esforços físics
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FITXA 12

Restar dret, desplaçament a peu o en bicicleta i càrrega física d'equips o vestimenta de
manera habitual
E2

Ambient de treball

Ambient propi d'oficina o d'espais similars
E3

Soroll

Absència general de soroll i vibracions en el lloc de treball
E4

Perillositat

Absència general de risc i/o no es presenten normalment en el lloc de treball
E5

Criticitat temporal

Vinculat al compliment de terminis no ajornables i les conseqüències de l'incompliment són
crítiques a nivell legal, econòmic, huma o d'imatge corporativa
E6

Criticitat emocional

Absència general de criticitat emocional
E7

Atenció canviant

Barreja intensa entre treball tècnic/administratiu i atenció al públic i/o al client
E8

Criticitat per errades

Errades amb conseqüències molt greu i irreparables. L'activitat requereix un màxim nivell de
concentració per tal d'evitar-les

F

PROVISIÓ DEL LLOC

Pàgina 4 Enginyer/a

Ajuntament d'Anglès
SERVEIS TERRITORIALS
ENGINYER/A

FITXA 12

F1

Requisits per a la seva provisió

Formació reglada:

Titulació equivalent a la pròpia del grup de classificació A1 del
personal funcionari en algun àmbit de coneixement de l’enginyeria.

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:

- Formació per a l'elaboració de plans d'autoprotecció.

F2

Mèrits rellevants a considerar en la seva provisió

Formació complementària:

-

Direcció i coordinació d'equips de treball

-

Normativa d'activitats.

- Eficiència i estalvi energètic a les instal·lacions municipals
- Gestió de projectes.
- Manteniment d’instal·lacions i edificis
- Manteniment preventiu, normatiu i correctiu.
- Contractació pública.
Experiència:

F3

- Com a tècnic/a d'activitats a l'administració pública i/o al
sector privat. - Com a tècnic/a a l'administració pública i/o al
sector privat realitzant funcions vinculades a l'enginyeria civil.

Forma de provisió

Concurs
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FITXA DESCRIPTIVA DEL LLOC DE TREBALL NÚM. 13

A

IDENTIFICACIÓ

Àrea:

Serveis Territorials

Departament/Unitat:
Denominació del lloc:

Arquitecte/a tècnic/a

Tipologia:

Lloc de comandament

Dotació d’efectius:

1

Reserva de lloc:

Funcionari/a

B

CARACTERÍSTIQUES ESSENCIALS

Grup:

A2

Nivell:

20

Escala:

Administració Especial

Subescala:

Tècnica

C

DEDICACIÓ HORÀRIA DEL LLOC I INCOMPATIBILITATS

Dedicació horària setmanal: Ordinària
Jornada partida:

Treballar un matí o una
tarda més enllà de la
distribució de la
jornada estàndard
establerta a la
corporaci

Canvi de torn:

Dissabtes:

No es presenta

Diumenges/festius: No es presenta

Nocturnitat:

No es presenta

Disponibilitat:

No es presenta

Estar localitzable i
acudir allà on es
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produeixin les
incidències al llarg
d'unes hores del dia o
d'alguns dies de la
setmana
Incompatibilitat:

El lloc està subjecte al
règim general
d’incompatibilitats

Ampliació de dedicació:

Flexibilitat:

No es presenta

No es presenta

D

FUNCIONS GENÈRIQUES DEL LLOC

D1

Objectiu fonamental del lloc o missió
(Només a omplir en cas de que es tracti d’un lloc de comandament i/o lloc singular)

Organitzar i supervisar la brigada d'obres i serveis, gestionant els recursos humans adscrits i
el pressupost disponible, i supervisant la consecució dels resultats esperats, d’acord amb les
directrius fixades pel Cap de Serveis Territorials, i amb els procediments establerts per la
corporació i la legislació vigent.

D1

Funcions

- Definir els objectius a assolir per part de la brigada d'obres i serveis i controlar i avaluar el
seu grau d'assoliment.
- Dirigir projectes d'obres municipals així com la seva realització efectiva, verificant el seu
nivell de qualitat.
- Fer el seguiment de la direcció d’obres en cas d’externalització de serveis, informar a nivell
tècnic, revisar i validar les certificacions d'obres emeses, i verificar i donar el vistiplau a les
propostes de preus contradictoris, sent el responsable de contractes que per raó de
l'especialitat sigui procedent.
Gestionar la contractació d’obres i treballs de manteniment a executar per empreses
externes.
- Realitzar el control d'execució d'obres contractades per l'ajuntament.
- Elaborar informes tècnics en l'àmbit de la seva especialitat (reclamacions patrimonials,
inspeccions, llicències d'obres menors, autoritzacions de via pública, disciplina urbanística,
etc.).
-

Canalitzar queixes i suggeriments de la ciutadania en l’àmbit de la seva competència.

- Controlar les incidències de via pública i dels edificis municipals, per la seva valoració i
reparació.
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- Realitzar l’atenció ciutadana en aspectes propis de la seva competència.
- Assessorar i donar suport tècnic tant a nivell intern (la Corporació en general) com a nivell
extern (institucions i usuaris en general) proporcionant informació sobre la matèria de la seva
especialitat.
- Coordinar-se amb altres tècnics de l'Àrea o de la resta de l'Ajuntament, quan sigui
necessari, per al desenvolupament d'actuacions, i la seva publicació i difusió.
- Mantenir els contactes necessaris amb altres organismes, administracions, empreses, etc.
així com amb altres departaments de la Corporació per tal de realitzar adequadament les
tasques assignades.
- Assistir i participar en els actes públics, comissions, reunions o grups de treball als quals
sigui designat/ada en la seva matèria competencial.
Vetllar per la coordinació, en matèria de prevenció de riscos, de les activitats que
concorrin a l'àrea, externalitzades o no, d'acord amb la normativa vigent així com informar
als treballadors assignats dels riscos del seu lloc de treball, les mesures d'emergència i les
obligacions en matèria preventiva, d'acord amb la normativa vigent.
- A les obres de construcció: verificar l'acompliment de la legislació vigent, comunicant
qualsevol incidència a l'autoritat competent ( Llei PRL 31/1995 disp.adic. 14ª; Real Decret
171/2002 disp.addc 1ª) i/o actuar com a coordinador en matèria de seguretat i salut (si ha
estat designat pel promotor de l'obra). Com a coordinador en l'execució de l'obra les
funcions seran: planificar i temporalitzar els treballs; coordinar l'aplicació de la normativa per
part dels contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms; elaborar l'informe en
matèria del pla de seguretat i salut per a la seva aprovació; organitzar la coordinació
d'activitats empresarials; adoptar les mesures necessàries per accedir a l'obra (Real Decret
1627/1997, de 24 d'octubre).
- 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.

E

CONDICIONS DE TREBALL

E1

Esforços físics

Restar dret, desplaçament a peu o en bicicleta i càrrega física d'equips o vestimenta de
manera habitual
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E2

Ambient de treball

Ambient propi d'oficina o d'espais similars
E3

Soroll

Absència general de soroll i vibracions en el lloc de treball
E4

Perillositat

Absència general de risc i/o no es presenten normalment en el lloc de treball
E5

Criticitat temporal

Vinculat al compliment de terminis no ajornables i les conseqüències de l'incompliment són
crítiques a nivell legal, econòmic, huma o d'imatge corporativa
E6

Criticitat emocional

Absència general de criticitat emocional
E7

Atenció canviant

Barreja intensa entre treball tècnic/administratiu i atenció al públic i/o al client
E8

Criticitat per errades

Errades amb conseqüències molt greu i irreparables. L'activitat requereix un màxim nivell de
concentració per tal d'evitar-les

F

PROVISIÓ DEL LLOC

F1

Requisits per a la seva provisió

Pàgina 4 Arquitecte/a tècnic/a
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Formació reglada:

Titulació equivalent a la pròpia del grup de classificació A2 del
personal funcionari amb el grau en arquitectura tècnica i edificació,
grau en enginyeria d'obres públiques o similar.

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:
F2

Mèrits rellevants a considerar en la seva provisió

Formació complementària:

-

Direcció i coordinació d'equips de treball

- Planificació i control de la gestió
- Obres públiques i manteniment de l'espai públic i edificis i
instal· lacions
- Procediment administratiu
- Direcció d'obres
- Dret i normativa urbanística
- Contractació pública
- Prevenció de riscos i salut laboral
- Curs oficial de Coordinador/a de seguretat i salut a les obres
de construcció.
Experiència:

Com a comandament a l'administració pública i/o al
sector privat
Com a responsable de serveis de manteniment a
l'administració pública i/o al sector privat
Com a arquitecte, enginyer tècnic o tècnic/a de
serveis de manteniment a l'administració pública i/o al sector
privat

F3

Forma de provisió

Concurs

Pàgina 5 Arquitecte/a tècnic/a
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FITXA DESCRIPTIVA DEL LLOC DE TREBALL NÚM. 14

A

IDENTIFICACIÓ

Àrea:

Serveis Territorials

Departament/Unitat:

Brigada de serveis municipals

Denominació del lloc:

Oficial d'obres i serveis

Tipologia:

Lloc base

Dotació d’efectius:

1

Reserva de lloc:

Laboral

B

CARACTERÍSTIQUES ESSENCIALS

Grup:

C2

Nivell:

14

Escala:
Subescala:

C

DEDICACIÓ HORÀRIA DEL LLOC I INCOMPATIBILITATS

Dedicació horària setmanal: Ordinària
Jornada partida:

No es presenta

Canvi de torn:

No es presenta

Dissabtes:

1 o 2 al trimestre

Diumenges/festius: 1 o 2 al trimestre

Nocturnitat:

No es presenta

Disponibilitat:

Estar localitzable i
acudir allà on es
produeixin les
incidències al llarg
d'unes hores del dia o
d'alguns dies de la
setmana
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Incompatibilitat:

El lloc està subjecte al
règim general
d’incompatibilitats

Ampliació de dedicació:

Flexibilitat:

No es presenta

No es presenta

D

FUNCIONS GENÈRIQUES DEL LLOC

D1

Objectiu fonamental del lloc o missió
(Només a omplir en cas de que es tracti d’un lloc de comandament i/o lloc singular)

D1

Funcions

- Realitzar tasques de manteniment de les instal·lacions i equipaments municipals i de la via
pública sota les indicacions de l'encarregat o empleat en qui delegui.
- Executar càrregues i descàrregues, trasllat de materials, mitjans i neteja d'obres.
- Emprar les eines manuals i mecàniques que requereix el desenvolupament dels treballs
encomanats, així com tenir cura de la seva reparació i el seu estat de conservació.
- Supervisar el control del material del magatzem, realitzar l'inventari, informes de
desperfectes, etc.
- Coordinar i executar la distribució de material i muntatge d'escenaris d'activitats a la via
pública, així com encarregar-se de la distribució de senyalització d'aquestes activitats.
- Col·laborar en el muntatge i desmuntatge de la infraestructura necessària (carpes, tarimes,
trasllat de mobiliari, llums, etc.) pel desenvolupament de festes populars i altres
esdeveniments.
- Conduir els vehicles transportant el material necessari i altra maquinària específica per a la
realització de les tasques.
- Comunicar als superiors responsables els desperfectes i possibles incidències que es puguin
produir en l'execució de les seves funcions.
- Informar el seu superior de l'estat d'execució de les tasques encomanades i de la previsió
del termini per a la seva finalització.
- Supervisar la tasca dels operaris/àries.
- Col·laborar en la formació dels operaris/àries.
- Efectuar la previsió de materials necessaris per als treballs encomanats per tal de tenir-los
disponibles en els terminis previstos.
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- Prestar suport polivalent als altres àmbits de treball de la Brigada quan sigui necessari, així
com realitzar els treballs assignats en cas d’emergències o catàstrofes naturals.
- 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.

E

CONDICIONS DE TREBALL

E1

Esforços físics

El desplaçament de pesos (materials o persones) o les postures forçades són quotidianes i
ocupen la major part de la jornada i són especialment intenses
E2

Ambient de treball

Condicions climàtiques extremes i/o molt desagradables i penoses
E3

Soroll

Sotmès a sorolls i/o vibracions de moderada intensitat
E4

Perillositat

Risc de patir danys greus que poden comportar hospitalització, baixa de llarga durada i/o
intervenció quirúrgica
E5

Criticitat temporal

Vinculat al compliment de terminis no ajornables i les conseqüències de l'incompliment són
de gran afectació a nivell legal, econòmic, huma o d'imatge corporativa
E6

Criticitat emocional
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Absència general de criticitat emocional
E7

Atenció canviant

Absència general d'atenció canviant
E8

Criticitat per errades

Errades de conseqüències molt importants malgrat ser reparables. L'activitat requereix un alt
nivell de concentració per tal d'evitar-les

F

PROVISIÓ DEL LLOC

F1

Requisits per a la seva provisió

Formació reglada:

Titulació equivalent a la pròpia del grup de classificació C2 del
personal funcionari.

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:

- Permís de conduir del tipus B

F2

Mèrits rellevants a considerar en la seva provisió

Formació complementària:

- Obra civil
- Carnet de carretó elevador
- Jardineria
- Carnet d'aplicador i manipulador de productes fitosanitaris
- Obra auxiliar d'edificació
- Material de construcció
- Carnet per la prevenció i control de la legionel·losi
- Carnet d'electricista
- Gestió de magatzem de materials
- Permís de conduir del tipus C
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- Prevenció de riscos laborals
Experiència:

F3

- Com a oficial paleta o oficial de 1a a l'administració pública
i/o al sector privat.

Forma de provisió

Concurs

Pàgina 5 Oficial d'obres i serveis
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FITXA DESCRIPTIVA DEL LLOC DE TREBALL NÚM. 15

A

IDENTIFICACIÓ

Àrea:

Serveis Territorials

Departament/Unitat:
Denominació del lloc:

Oficial 1a electricista (lloc a extingir)

Tipologia:

Lloc base

Dotació d’efectius:

1

Reserva de lloc:

Laboral

B

CARACTERÍSTIQUES ESSENCIALS

Grup:

C2

Nivell:

14

Escala:
Subescala:

C

DEDICACIÓ HORÀRIA DEL LLOC I INCOMPATIBILITATS

Dedicació horària setmanal: Ordinària
Jornada partida:

No es presenta

Canvi de torn:

No es presenta

Dissabtes:

1 o 2 al trimestre

Diumenges/festius: 1 o 2 al trimestre

Nocturnitat:

No es presenta

Disponibilitat:

Estar localitzable i
acudir allà on es
produeixin les
incidències al llarg
d'unes hores del dia o
d'alguns dies de la
setmana
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Incompatibilitat:

El lloc està subjecte al
règim general
d’incompatibilitats

Ampliació de dedicació:

Flexibilitat:

No es presenta

No es presenta

D

FUNCIONS GENÈRIQUES DEL LLOC

D1

Objectiu fonamental del lloc o missió
(Només a omplir en cas de que es tracti d’un lloc de comandament i/o lloc singular)

D1

Funcions

- Realitzar el manteniment de l’enllumenat públic, instal·lacions elèctriques, fonts d'aigua
públiques, instal·lacions de reg, així com dels edificis i instal·lacions municipals.
- Controlar i revisar els aparells d’aire condicionat i/o calefacció i fontaneria, de les
instal·lacions municipals.
- Supervisar i informar de les incidències, en zones públiques, de la xarxa elèctrica.
- Reparar les avaries de les instal·lacions (climatització, llum) en els edificis públics o d’ús
municipal.
- Realitzar tasques de manteniment de les instal·lacions i equipaments municipals i de la via
pública sota les indicacions de l'enginyer/a.
- Emprar les eines manuals i mecàniques que requereix el desenvolupament dels treballs
encomanats, així com tenir cura de la seva reparació i el seu estat de conservació.
- Supervisar el control del material del magatzem, realitzar l'inventari, informes de
desperfectes, etc.
- Coordinar i executar la distribució de material i muntatge d'escenaris d'activitats a la via
pública, així com encarregar-se de la distrubució de senyalització d'aquestes activitats.
- Col·laborar en el muntatge i desmuntatge de la infraestructura necessària (carpes, tarimes,
trasllat de mobiliari, llums, etc.) pel desenvolupament de festes populars i altres
esdeveniments.
- Conduir els vehicles transportant el material necessari i altra maquinària específica per a la
realització de les tasques.
- Comunicar als superiors responsables els desperfectes i possibles incidències que es puguin
produir en l'execució de les seves funcions.
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- Informar el seu superior de l'estat d'execució de les tasques encomanades i de la previsió
del termini per a la seva finalització.
- Supervisar la tasca dels operaris/àries.
- Col·laborar en la formació dels operaris/àries.
- Efectuar la previsió de materials necessaris per als treballs encomanats per tal de tenir-los
disponibles en els terminis previstos.
- Prestar suport polivalent als altres àmbits de treball de la Brigada quan sigui necessari, així
com realitzar els treballs assignats en cas d’emergències o catàstrofes naturals.
- 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.

E

CONDICIONS DE TREBALL

E1

Esforços físics

El desplaçament de pesos (materials o persones) o les postures forçades són quotidianes i
ocupen la major part de la jornada
E2

Ambient de treball

Condicions climàtiques extremes i/o molt desagradables i penoses
E3

Soroll

Sotmès a sorolls i/o vibracions de moderada intensitat
E4

Perillositat

Risc de patir danys molt greus que poden comportar baixa laboral amb invalidesa o, fins i tot,
la mort
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E5

Criticitat temporal

Vinculat al compliment de terminis no ajornables i les conseqüències de l'incompliment són
de gran afectació a nivell legal, econòmic, huma o d'imatge corporativa
E6

Criticitat emocional

Absència general de criticitat emocional
E7

Atenció canviant

Absència general d'atenció canviant
E8

Criticitat per errades

Errades amb conseqüències molt greu i irreparables. L'activitat requereix un màxim nivell de
concentració per tal d'evitar-les

F

PROVISIÓ DEL LLOC

F1

Requisits per a la seva provisió

Formació reglada:

Titulació equivalent a la pròpia del grup de classificació C2 del
personal funcionari.

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:

- Permís de conduir del tipus B. - Carnet professional Instal·lador
d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió. - Carnet professional
Instal·lador de fontaneria. - Carnet professional Instal·lador de gas. Carnet professional Instal·lador de calefacció. - Carnet professional
Instal·lador d’instal·lacions de climatització. - Carnet per la prevenció
i control de la legionel·losi

F2

Mèrits rellevants a considerar en la seva provisió
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Formació complementària:

- Xarxes d’electricitat, comunicacions, semàfors, lampisteria
etc.
- Manteniment general d’edificis i instal·lacions
- Coneixements generals de les especialitats i oficis que
integren la brigada.
- Prevenció de riscos laboral

Experiència:

F3

- Com a oficial de manteniment a l'administració pública o al
sector privat.

Forma de provisió

Concurs
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FITXA DESCRIPTIVA DEL LLOC DE TREBALL NÚM. 16

A

IDENTIFICACIÓ

Àrea:

Serveis Territorials

Departament/Unitat:
Denominació del lloc:

Oficial 1a electricista

Tipologia:

Lloc base

Dotació d’efectius:

1

Reserva de lloc:

Laboral

B

CARACTERÍSTIQUES ESSENCIALS

Grup:

C1

Nivell:

14

Escala:
Subescala:

C

DEDICACIÓ HORÀRIA DEL LLOC I INCOMPATIBILITATS

Dedicació horària setmanal: Ordinària
Jornada partida:

No es presenta

Canvi de torn:

No es presenta

Dissabtes:

1 o 2 al trimestre

Diumenges/festius: 1 o 2 al trimestre

Nocturnitat:

No es presenta

Disponibilitat:

Estar localitzable i
acudir allà on es
produeixin les
incidències al llarg
d'unes hores del dia o
d'alguns dies de la
setmana
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Incompatibilitat:

El lloc està subjecte al
règim general
d’incompatibilitats

Ampliació de dedicació:

Flexibilitat:

No es presenta

No es presenta

D

FUNCIONS GENÈRIQUES DEL LLOC

D1

Objectiu fonamental del lloc o missió
(Només a omplir en cas de que es tracti d’un lloc de comandament i/o lloc singular)

D1

Funcions

- Realitzar el manteniment de l’enllumenat públic, semàfors, instal·lacions elèctriques, fonts
d'aigua públiques, instal·lacions de reg, així com dels edificis i instal·lacions municipals.
- Controlar i revisar els aparells d’aire condicionat i/o calefacció, fontaneria i extintors, de les
instal·lacions municipals.
- Supervisar i informar de les incidències, en zones públiques, de la xarxa elèctrica.
- Reparar les avaries de les instal·lacions (climatització, llum) en els edificis públics o d’ús
municipal.
- Realitzar tasques de manteniment de les instal·lacions i equipaments municipals i de la via
pública sota les indicacions de l'enginyer/a.
- Emprar les eines manuals i mecàniques que requereix el desenvolupament dels treballs
encomanats, així com tenir cura de la seva reparació i el seu estat de conservació.
- Supervisar el control del material del magatzem, realitzar l'inventari, informes de
desperfectes, etc.
- Coordinar i executar la distribució de material i muntatge d'escenaris d'activitats a la via
pública, així com encarregar-se de la distrubució de senyalització d'aquestes activitats.
- Col·laborar en el muntatge i desmuntatge de la infraestructura necessària (carpes, tarimes,
trasllat de mobiliari, llums, etc.) pel desenvolupament de festes populars i altres
esdeveniments.
- Conduir els vehicles transportant el material necessari i altra maquinària específica per a la
realització de les tasques.
- Comunicar als superiors responsables els desperfectes i possibles incidències que es puguin
produir en l'execució de les seves funcions.
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- Informar el seu superior de l'estat d'execució de les tasques encomanades i de la previsió
del termini per a la seva finalització.
- Supervisar la tasca dels operaris/àries.
- Col·laborar en la formació dels operaris/àries.
- Efectuar la previsió de materials necessaris per als treballs encomanats per tal de tenir-los
disponibles en els terminis previstos.
- Prestar suport polivalent als altres àmbits de treball de la Brigada quan sigui necessari, així
com realitzar els treballs assignats en cas d’emergències o catàstrofes naturals.
- Impartir formació interna al personal de la casa.
- 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.

E

CONDICIONS DE TREBALL

E1

Esforços físics

El desplaçament de pesos (materials o persones) o les postures forçades són quotidianes i
ocupen la major part de la jornada
E2

Ambient de treball

Condicions climàtiques extremes i/o molt desagradables i penoses
E3

Soroll

Sotmès a sorolls i/o vibracions de moderada intensitat
E4

Perillositat

Risc de patir danys molt greus que poden comportar baixa laboral amb invalidesa o, fins i tot,
la mort
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E5

Criticitat temporal

Vinculat al compliment de terminis no ajornables i les conseqüències de l'incompliment són
de gran afectació a nivell legal, econòmic, huma o d'imatge corporativa
E6

Criticitat emocional

Absència general de criticitat emocional
E7

Atenció canviant

Absència general d'atenció canviant
E8

Criticitat per errades

Errades amb conseqüències molt greu i irreparables. L'activitat requereix un màxim nivell de
concentració per tal d'evitar-les

F

PROVISIÓ DEL LLOC

F1

Requisits per a la seva provisió

Formació reglada:

Titulació equivalent a la pròpia del grup de classificació C1 del
personal funcionari: Grau Mitjà d'instal·lacions elèctriques i
automàtiques o equivalent.

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:

- Permís de conduir del tipus B. - Carnet per la prevenció i control de
la legionel·losi

F2

Mèrits rellevants a considerar en la seva provisió

Formació complementària:

- Xarxes d’electricitat, comunicacions, semàfors, lampisteria
etc.
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- Manteniment general d’edificis i instal·lacions
- Coneixements generals de les especialitats i oficis que
integren la brigada.
- Prevenció de riscos laboral
Experiència:

F3

- Com a oficial de manteniment a l'administració pública o al
sector privat.

Forma de provisió

Concurs

Pàgina 5 Oficial 1a electricista

Ajuntament d'Anglès
SERVEIS TERRITORIALS
OFICIAL DE MANTENIMENT ESCOLAR

FITXA 17

FITXA DESCRIPTIVA DEL LLOC DE TREBALL NÚM. 17

A

IDENTIFICACIÓ

Àrea:

Serveis Territorials

Departament/Unitat:
Denominació del lloc:

Oficial de manteniment escolar

Tipologia:

Lloc base

Dotació d’efectius:

1

Reserva de lloc:

Laboral

B

CARACTERÍSTIQUES ESSENCIALS

Grup:

C2

Nivell:

14

Escala:
Subescala:

C

DEDICACIÓ HORÀRIA DEL LLOC I INCOMPATIBILITATS

Dedicació horària setmanal: Ordinària
Jornada partida:

Treballar cinc matins o
cinc tardes més enllà
de la distribució de la
jornada estàndard
establerta a la
corporació

Canvi de torn:

Dissabtes:

1 o 2 al trimestre

Diumenges/festius: 1 o 2 al trimestre

Nocturnitat:

No es presenta

Disponibilitat:

No es presenta

No es presenta
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Incompatibilitat:

El lloc està subjecte al
règim general
d’incompatibilitats

Ampliació de dedicació:

Flexibilitat:

No es presenta

No es presenta

D

FUNCIONS GENÈRIQUES DEL LLOC

D1

Objectiu fonamental del lloc o missió
(Només a omplir en cas de que es tracti d’un lloc de comandament i/o lloc singular)

D1

Funcions

- Encarregar-se de l'obertura i tancament dels equipaments municipals de l'àmbit educatiu
(escola primària i Llar d'Infants municipals), així com de la custòdia de les seves claus.
- Vigilar els diferents punts de les instal·lacions i custodiar els seus equipaments i material.
- Vetllar pel compliment per part dels usuaris/es de la normativa vigent i els reglaments
interns de les diferents instal·lacions.
- Realitzar treballs de jardineria i neteja dels patis interiors i exteriors de l'escola.
- Vetllar pel correcte estat i manteniment del centre, tot revisant les tasques de neteja que
s'hi realitzen.
- Realitzar tasques de manteniment de les instal·lacions i equipaments municipals.
- Emprar les eines manuals i mecàniques que requereix el desenvolupament dels treballs
encomanats, així com tenir cura de la seva reparació i el seu estat de conservació.
- Comprovar el correcte funcionament d'elements com la calefacció, caldera, instal·lacions
elèctriques, de gas, etc., i informar els responsables del seu manteniment de les anomalies
detectades.
- Posar-se en contacte amb els serveis de manteniment municipals o externs per tal de donar
resposta a les incidències en les escoles.
- Realitzar un control fitosanitari diari de les instal·lacions al seu càrrec (clor residual a l'aigua
freda, legionel·losi, etc.).
- Realitzar tasques bàsiques de neteja de les instal·lacions puntualment, en cas de necessitat.
- Donar suport a l'organització d'activitats habituals o extraordinàries realitzades pel centre.
- Recollir i distribuir documentació i correspondència interna.
- Distribuir a qui correspongui el material i/o la correspondència que arriba a l'escola.
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- Realitzar encàrrecs, dins i fora del centre, relacionats amb les seves activitats i el seu
funcionament (tràmits al servei de correus, etc.).
- Col·laborar en el muntatge i desmuntatge de la infraestructura necessària (carpes, tarimes,
trasllat de mobiliari, llums, etc.) pel desenvolupament de festes populars i altres
esdeveniments.
- Prestar suport polivalent als altres àmbits de treball de la Brigada quan sigui necessari, així
com realitzar els treballs assignats en cas d’emergències o catàstrofes naturals.
- Utilitzar el paquet integral de programes informàtics indispensables per la seva tasca.
- 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.

E

CONDICIONS DE TREBALL

E1

Esforços físics

El desplaçament de pesos (materials o persones) o les postures forçades són habituals tot i
que acostuma a ser una part de la jornada, no superant la meitat de la mateixa
E2

Ambient de treball

Condicions climàtiques dures i/o desagradables durant una part de la jornada, no superant la
meitat de la mateixa
E3

Soroll

Sotmès a sorolls i/o vibracions de moderada intensitat
E4

Perillositat

Risc de patir danys greus que poden comportar hospitalització, baixa de llarga durada i/o
intervenció quirúrgica
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E5

Criticitat temporal

Vinculat al compliment de terminis no ajornables i les conseqüències de l'incompliment no
són de gran afectació a nivell legal, econòmic, huma o d'imatge corporativa
E6

Criticitat emocional

Absència general de criticitat emocional
E7

Atenció canviant

Absència general d'atenció canviant
E8

Criticitat per errades

Errades de conseqüències molt importants malgrat ser reparables. L'activitat requereix un alt
nivell de concentració per tal d'evitar-les

F

PROVISIÓ DEL LLOC

F1

Requisits per a la seva provisió

Formació reglada:

Titulació equivalent a la pròpia del grup de classificació C2 del
personal funcionari.

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 d'aplicador i manipulador de productes fitosanitaris - Carnet
per la prevenció i control de la legionel·losi

F2

Mèrits rellevants a considerar en la seva provisió

Formació complementària:

- Atenció al públic
- Manteniment bàsic d'instal·lacions
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- Coneixements generals de les especialitats i oficis que
integren la brigada
- Jardineria
- Ofimàtica
Experiència:

F3

- Com a oficial de manteniment a l'administració pública o al
sector privat.

Forma de provisió

Concurs

Pàgina 5 Oficial de manteniment escolar

Ajuntament d'Anglès
SERVEIS TERRITORIALS
OPERARI/ÀRIA D'OBRES I SERVEIS

FITXA 18

FITXA DESCRIPTIVA DEL LLOC DE TREBALL NÚM. 18

A

IDENTIFICACIÓ

Àrea:

Serveis Territorials

Departament/Unitat:

Brigada de serveis municipals

Denominació del lloc:

Operari/ària d'obres i serveis

Tipologia:

Lloc base

Dotació d’efectius:

1

Reserva de lloc:

Laboral

B

CARACTERÍSTIQUES ESSENCIALS

Grup:

AP

Nivell:

10

Escala:
Subescala:

C

DEDICACIÓ HORÀRIA DEL LLOC I INCOMPATIBILITATS

Dedicació horària setmanal: Ordinària
Jornada partida:

No es presenta

Canvi de torn:

Dissabtes:

1 o 2 al trimestre

Diumenges/festius: 1 o 2 al trimestre

Nocturnitat:

No es presenta

Disponibilitat:

No es presenta

Incompatibilitat:

El lloc està subjecte al
règim general
d’incompatibilitats

Flexibilitat:

No es presenta

Ampliació de dedicació:

No es presenta

No es presenta
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D

FUNCIONS GENÈRIQUES DEL LLOC

D1

Objectiu fonamental del lloc o missió
(Només a omplir en cas de que es tracti d’un lloc de comandament i/o lloc singular)

D1

Funcions

- Realitzar tasques de manteniment de les instal·lacions i equipaments municipals i de la via
pública sota les indicacions de l'encarregat o empleat en qui delegui.
- Executar càrregues i descàrregues, trasllat de materials, mitjans i neteja d'obres.
- Emprar les eines manuals i mecàniques que requereix el desenvolupament dels treballs
encomanats, així com tenir cura de la seva reparació i el seu estat de conservació.
- Comunicar als superiors responsables els desperfectes i possibles incidències que es puguin
produir en l'execució de les seves funcions.
- Col·laborar en el muntatge i desmuntatge de la infraestructura necessària (carpes, tarimes,
trasllat de mobiliari, llums, etc.) pel desenvolupament de festes populars i altres
esdeveniments d'interès públic.
- Conduir els vehicles transportant el material necessari i altra maquinària específica per a la
realització de les tasques.
- Informar el seu superior de l'estat d'execució de les tasques encomanades i de la previsió
del termini per a la seva finalització.
- Preparar el material a l'oficial de primera per a la seva utilització.
- Encarregar-se del manteniment de la zona esportiva, puntualment.
- 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.

E

CONDICIONS DE TREBALL
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E1

Esforços físics

El desplaçament de pesos (materials o persones) o les postures forçades són quotidianes i
ocupen la major part de la jornada i són especialment intenses
E2

Ambient de treball

Condicions climàtiques extremes i/o molt desagradables i penoses
E3

Soroll

Sotmès a sorolls i/o vibracions de moderada intensitat
E4

Perillositat

Risc de patir danys greus que poden comportar hospitalització, baixa de llarga durada i/o
intervenció quirúrgica
E5

Criticitat temporal

Vinculat al compliment de terminis no ajornables i les conseqüències de l'incompliment no
són de gran afectació a nivell legal, econòmic, huma o d'imatge corporativa
E6

Criticitat emocional

Absència general de criticitat emocional
E7

Atenció canviant

Absència general d'atenció canviant
E8

Criticitat per errades

Absència general de criticitat per errades
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F

PROVISIÓ DEL LLOC

F1

Requisits per a la seva provisió

Formació reglada:

Titulació equivalent a la pròpia del grup de classificació AP del
personal funcionari.

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:

- Permís de conduir del tipus B

F2

Mèrits rellevants a considerar en la seva provisió

Formació complementària:

- Prevenció de riscos laborals

Experiència:

- Com a operari/a o peó paleta a l'administració pública i/o al
sector privat

F3

Forma de provisió

Concurs
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FITXA DESCRIPTIVA DEL LLOC DE TREBALL NÚM. 19

A

IDENTIFICACIÓ

Àrea:

Serveis Territorials

Departament/Unitat:

Brigada de serveis municipals

Denominació del lloc:

Auxiliar de serveis

Tipologia:

Lloc base

Dotació d’efectius:

1

Reserva de lloc:

Laboral

B

CARACTERÍSTIQUES ESSENCIALS

Grup:

AP

Nivell:

10

Escala:
Subescala:

C

DEDICACIÓ HORÀRIA DEL LLOC I INCOMPATIBILITATS

Dedicació horària setmanal: Ordinària
Jornada partida:

Treballar cinc matins o
cinc tardes més enllà
de la distribució de la
jornada estàndard
establerta a la
corporació

Canvi de torn:

Dissabtes:

3 o 4 al mes

Diumenges/festius: No es presenta

Nocturnitat:

No es presenta

Disponibilitat:

No es presenta

No es presenta
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Incompatibilitat:

El lloc està subjecte al
règim general
d’incompatibilitats

Ampliació de dedicació:

Flexibilitat:

No es presenta

No es presenta

D

FUNCIONS GENÈRIQUES DEL LLOC

D1

Objectiu fonamental del lloc o missió
(Només a omplir en cas de que es tracti d’un lloc de comandament i/o lloc singular)

D1

Funcions

- Realitzar les tasques de neteja dels equipaments municipals expressament assignats, com
ara escombrar, fregar,
treure la pols i deixar els espais municipals en condicions d’ús.
- Netejar, adequar i deixar en condicions d’ús aules, sales, dependències i altres espais.
- Netejar el mobiliari així com els radiadors, vidres, persianes, etc. dels edificis municipals.
- Netejar i deixar en condicions d’ús els lavabos així com rentar tovalloles, reposar sabó de
mans, paper higiènic, etc.
- Moure i ordenar material, mobiliari, productes d’ús i consum i qualsevol altre element.
- Efectuar el rec de les plantes d’interior de les diferents instal·lacions.
- Controlar l’estoc de material i productes de neteja procedint a la seva reposició d’acord
amb els procediments establerts.
- Utilitzar les eines manuals i mecàniques per al desenvolupament dels treballs encomanats,
tot tenint cura del seu manteniment i estat de neteja.
- Encarregar-se de l'obertura i tancament de les instal·lacions, així com de la custòdia de les
seves claus.
- Custodiar i vigilar dependències i instal·lacions municipals, així com els seus accessos.
- Donar compte als seus superiors de les deficiències i/o problemes detectats en les
instal·lacions dels edificis municipals.
- Adequar sales a diversos usos, instal·lant cadires, taules, faristols, aparells de megafonia,
aparells de videoprojecció, etc.
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- 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.

E

CONDICIONS DE TREBALL

E1

Esforços físics

El desplaçament de pesos (materials o persones) o les postures forçades són quotidianes i
ocupen la major part de la jornada
E2

Ambient de treball

Ambient propi d'oficina o d'espais similars
E3

Soroll

Absència general de soroll i vibracions en el lloc de treball
E4

Perillositat

Risc de patir danys lleus que no comporten hospitalizació, baixa de llarga durada i/o
intervenció quirúrgica
E5

Criticitat temporal

Vinculat al compliment de terminis no ajornables i les conseqüències de l'incompliment no
són de gran afectació a nivell legal, econòmic, huma o d'imatge corporativa
E6

Criticitat emocional

Absència general de criticitat emocional
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E7

Atenció canviant

Absència general d'atenció canviant
E8

Criticitat per errades

Absència general de criticitat per errades

F

PROVISIÓ DEL LLOC

F1

Requisits per a la seva provisió

Formació reglada:

Titulació equivalent a la pròpia del grup de classificació AP del
personal funcionari.

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:
F2

Mèrits rellevants a considerar en la seva provisió

Formació complementària:

- Atenció al públic.
- Manteniment bàsic d'instal·lacions.

Experiència:

F3

- Com a netejador/a o conserge a l'Administració Pública i/o
al sector privat.

Forma de provisió

Concurs
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FITXA DESCRIPTIVA DEL LLOC DE TREBALL NÚM. 20

A

IDENTIFICACIÓ

Àrea:

Atenció a la Persona

Departament/Unitat:

Promoció del municipi

Denominació del lloc:

Recepcionista de la zona esportiva

Tipologia:

Lloc base

Dotació d’efectius:

2

Reserva de lloc:

Laboral

B

CARACTERÍSTIQUES ESSENCIALS

Grup:

C2

Nivell:

12

Escala:
Subescala:

C

DEDICACIÓ HORÀRIA DEL LLOC I INCOMPATIBILITATS

Dedicació horària setmanal: Ordinària
Jornada partida:

No es presenta

Canvi de torn:

No es presenta

Dissabtes:

1 o 2 al mes (de 3 a 6 al
trimestre)

Diumenges/festius: 1 o 2 al mes (de 3 a 6 al
trimestre)

Nocturnitat:

No es presenta

Disponibilitat:

No es presenta

Incompatibilitat:

El lloc està subjecte al
règim general
d’incompatibilitats

Flexibilitat:

No es presenta
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ATENCIÓ A LA PERSONA
RECEPCIONISTA DE LA ZONA ESPORTIVA
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Ampliació de dedicació:

No es presenta

D

FUNCIONS GENÈRIQUES DEL LLOC

D1

Objectiu fonamental del lloc o missió
(Només a omplir en cas de que es tracti d’un lloc de comandament i/o lloc singular)

D1

Funcions

- Realitzar el cobrament de serveis i activitats, així com el maneig i custodia de sumes en
metàl·lic i tancament de caixa.
- Custodiar i vigilar dependències i instal·lacions, i els seus accessos.
- Vetllar perquè es faci un bon ús de les instal·lacions i el material de la zona per part del
usuaris.
- Informar i atendre al públic, telefònica, telemàtica i presencialment, responent a totes
aquelles consultes per les quals estigui capacitat/da.
- Atendre i derivar les trucades telefòniques i el correu electrònic de la corporació que
correspongui i prendre nota dels missatges rebuts.
- Custodiar les claus dels equipaments municipals.
- Verificar que els recursos materials rebuts es corresponen amb els sol·licitats.
- Derivar la correspondència rebuda als seus destinataris.
- Introduir dades a eventuals bases de dades de la Corporació, i realitzar treballs de
comprovació i verificació de dades.
- Redactar documents de caràcter auxiliar d’acord amb la normativa general i específica, així
com d’altres documents necessaris per la gestió i el seguiment de la zona esportiva
- Dur a terme tasques de reprografia.
- Informar i sol·licitar material nou fungible.
- Encarregar-se de l'obertura i tancament de les instal·lacions assignades, així com de la
custòdia de les seves claus, si s'escau.
- Registrar, classificar i donar curs a la correspondència.
- Prestar suport auxiliar en aquelles tasques puntuals que en les quals sigui necessari en el
marc de la corporació.
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- 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.

E

CONDICIONS DE TREBALL

E1

Esforços físics

Restar dret, desplaçament a peu o en bicicleta i càrrega física d'equips o vestimenta de
manera habitual
E2

Ambient de treball

Ambient propi d'oficina o d'espais similars
E3

Soroll

Absència general de soroll i vibracions en el lloc de treball
E4

Perillositat

Absència general de risc i/o no es presenten normalment en el lloc de treball
E5

Criticitat temporal

Vinculat al compliment de terminis no ajornables i les conseqüències de l'incompliment no
són de gran afectació a nivell legal, econòmic, huma o d'imatge corporativa
E6

Criticitat emocional

Absència general de criticitat emocional
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E7

Atenció canviant

Absència general d'atenció canviant
E8

Criticitat per errades

Absència general de criticitat per errades

F

PROVISIÓ DEL LLOC

F1

Requisits per a la seva provisió

Formació reglada:

Titulació equivalent a la pròpia del grup de classificació C2 del
personal funcionari.

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:
F2

Mèrits rellevants a considerar en la seva provisió

Formació complementària:

- Règim jurídic de les administracions públiques i
procediment administratiu comú
- Atenció al públic

Experiència:

F3

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

Forma de provisió

Concurs
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FITXA DESCRIPTIVA DEL LLOC DE TREBALL NÚM. 21

A

IDENTIFICACIÓ

Àrea:

Serveis Territorials

Departament/Unitat:
Denominació del lloc:

Oficial de manteniment de la zona esportiva

Tipologia:

Lloc base

Dotació d’efectius:

1

Reserva de lloc:

Laboral

B

CARACTERÍSTIQUES ESSENCIALS

Grup:

C2

Nivell:

14

Escala:
Subescala:

C

DEDICACIÓ HORÀRIA DEL LLOC I INCOMPATIBILITATS

Dedicació horària setmanal: Ordinària
Jornada partida:

Treballar cinc matins o
cinc tardes més enllà
de la distribució de la
jornada estàndard
establerta a la
corporació

Canvi de torn:

Dissabtes:

1 o 2 al trimestre

Diumenges/festius: 1 o 2 al trimestre

Nocturnitat:

No es presenta

Disponibilitat:

No es presenta

Estar localitzable i
acudir allà on es
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SERVEIS TERRITORIALS
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produeixin les
incidències al llarg
d'unes hores del dia o
d'alguns dies de la
setmana
Incompatibilitat:

El lloc està subjecte al
règim general
d’incompatibilitats

Ampliació de dedicació:

Flexibilitat:

No es presenta

No es presenta

D

FUNCIONS GENÈRIQUES DEL LLOC

D1

Objectiu fonamental del lloc o missió
(Només a omplir en cas de que es tracti d’un lloc de comandament i/o lloc singular)

D1

Funcions

- Vetllar pel correcte estat i manteniment de les instal·lacions esportives, tot realitzant
tasques de manteniment preventiu i correctiu.
- Emprar les eines manuals i mecàniques que requereix el desenvolupament dels treballs
encomanats, així com tenir cura de la seva reparació i el seu estat de conservació.
- Supervisar l’estat de neteja i salubritat de les instal·lacions i assegurar que es troben en
condicions òptimes tot fent saber el seu estat i necessitats de neteja a la persona pertinent.
- Realitzar els treballs de jardineria, manteniment, conservació i neteja dels jardí de les
instal·lacions esportives.
- Controlar el funcionament, la seguretat i la salubritat de les piscines municipals.
- Encarregar-se de la previsió dels materials necessaris per als treballs encomanats per tal de
tenir-los disponibles en els terminis previstos, tot elaborant els plecs de prescripcions
tècniques per la licitació del subministrament de material o serveis que necessiti la
instal·lacio.
- Realitzar propostes de despesa de materials i eines per dur a terme el manteniment de les
instal·lacions esportives, fer-ne la compra d'acord amb el seu cap i portar el control econòmic
de la compra.
- Posar-se en contacte amb els serveis de manteniment municipals o externs per tal de donar
resposta a les incidències en les instal·lacions.
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- Portar a terme els plans d'autocontrol de les instal·lacions esportives i elaborar els registres
de resultats.
- Encarregar-se de l'obertura i tancament de les instal·lacions, així com de la custòdia de les
seves claus.
- Custodiar i vigilar dependències i instal·lacions municipals, així com els seus accessos.
- Fer complir la normativa de les instal·lacions.
- Atendre al públic personalment i telefònicament resolent aquelles qüestions per les que
està facultat/ada.
- Col·laborar en el muntatge i desmuntatge de la infraestructura necessària (carpes, tarimes,
trasllat de mobiliari, llums, etc.) pel desenvolupament de festes populars i altres
esdeveniments.
- Prestar suport polivalent als altres àmbits de treball de la Brigada quan sigui necessari, així
com realitzar els treballs assignats en cas d’emergències o catàstrofes naturals.
- Utilitzar el paquet integral de programes informàtics dissenyats pel treball d’oficina.
- 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.

E

CONDICIONS DE TREBALL

E1

Esforços físics

El desplaçament de pesos (materials o persones) o les postures forçades són habituals tot i
que acostuma a ser una part de la jornada, no superant la meitat de la mateixa
E2

Ambient de treball

Condicions climàtiques dures i/o desagradables durant la major part de la jornada
E3

Soroll

Sotmès a sorolls i/o vibracions de moderada intensitat
E4

Perillositat
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Risc de patir danys greus que poden comportar hospitalització, baixa de llarga durada i/o
intervenció quirúrgica
E5

Criticitat temporal

Vinculat al compliment de terminis no ajornables i les conseqüències de l'incompliment no
són de gran afectació a nivell legal, econòmic, huma o d'imatge corporativa
E6

Criticitat emocional

Absència general de criticitat emocional
E7

Atenció canviant

Absència general d'atenció canviant
E8

Criticitat per errades

Errades de conseqüències molt importants malgrat ser reparables. L'activitat requereix un alt
nivell de concentració per tal d'evitar-les

F

PROVISIÓ DEL LLOC

F1

Requisits per a la seva provisió

Formació reglada:

Titulació equivalent a la pròpia del grup de classificació C2 del
personal funcionari.

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 per la prevenció i control de la legionel·losi

F2

Mèrits rellevants a considerar en la seva provisió
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Formació complementària:

- Manteniment general d’instal·lacions esportives: jardineria,
electricitat,
fontaneria, pintura i neteja
- Manteniment de piscines
- Prevenció de riscos laborals
- Ofimàtica

Experiència:

F3

- Com a conserge de centres esportius a l'administració
pública i/o al sector privat

Forma de provisió

Concurs
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FITXA DESCRIPTIVA DEL LLOC DE TREBALL NÚM. 22

A

IDENTIFICACIÓ

Àrea:

Atenció a la Persona

Departament/Unitat:

Promoció del municipi

Denominació del lloc:

Peó de manteniment de la zona esportiva (lloc a extingir)

Tipologia:

Lloc base

Dotació d’efectius:

1

Reserva de lloc:

Laboral

B

CARACTERÍSTIQUES ESSENCIALS

Grup:

AP

Nivell:

10

Escala:
Subescala:

C

DEDICACIÓ HORÀRIA DEL LLOC I INCOMPATIBILITATS

Dedicació horària setmanal: Ordinària
Jornada partida:

Treballar cinc matins o
cinc tardes més enllà
de la distribució de la
jornada estàndard
establerta a la
corporació

Canvi de torn:

Dissabtes:

1 o 2 al trimestre

Diumenges/festius: 1 o 2 al trimestre

Nocturnitat:

No es presenta

Disponibilitat:

No es presenta

Estar localitzable i
acudir allà on es
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produeixin les
incidències al llarg
d'unes hores del dia o
d'alguns dies de la
setmana
Incompatibilitat:

El lloc està subjecte al
règim general
d’incompatibilitats

Ampliació de dedicació:

Flexibilitat:

No es presenta

No es presenta

D

FUNCIONS GENÈRIQUES DEL LLOC

D1

Objectiu fonamental del lloc o missió
(Només a omplir en cas de que es tracti d’un lloc de comandament i/o lloc singular)

D1

Funcions

- Vetllar pel correcte estat i manteniment de les instal·lacions esportives, tot realitzant
tasques de manteniment preventiu i correctiu.
- Comprovar l’estat de neteja i salubritat de les instal·lacions i assegurar que es troben en
condicions òptimes tot fent saber el seu estat i necessitats de neteja a la persona pertinent.
- Realitzar els treballs de jardineria, manteniment, conservació i neteja dels jardí de les
instal·lacions esportives.
- Controlar el funcionament, la seguretat i la salubritat de les piscines municipals.
- Posar-se en contacte amb els serveis de manteniment municipals o externs per tal de donar
resposta a les incidències en les instal·lacions.
- Portar a terme els plans d'autocontrol de les instal·lacions esportives i elaborar els registres
de resultats.
- Encarregar-se de l'obertura i tancament de les instal·lacions, així com de la custòdia de les
seves claus.
- Custodiar i vigilar dependències i instal·lacions municipals, així com els seus accessos.
- Fer complir la normativa de les instal·lacions.
- Atendre al públic personalment i telefònicament resolent aquelles qüestions per les que
està facultat/ada, si s'escau.
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- Col·laborar en el muntatge i desmuntatge de la infraestructura necessària (carpes, tarimes,
trasllat de mobiliari, llums, etc.) pel desenvolupament de festes populars i altres
esdeveniments.
- Prestar suport polivalent als altres àmbits de treball de la Brigada quan sigui necessari, així
com realitzar els treballs assignats en cas d’emergències o catàstrofes naturals.
- Utilitzar el paquet integral de programes informàtics dissenyats pel treball d’oficina.
- 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.

E

CONDICIONS DE TREBALL

E1

Esforços físics

El desplaçament de pesos (materials o persones) o les postures forçades són habituals tot i
que acostuma a ser una part de la jornada, no superant la meitat de la mateixa
E2

Ambient de treball

Condicions climàtiques dures i/o desagradables durant la major part de la jornada
E3

Soroll

Sotmès a sorolls i/o vibracions de moderada intensitat
E4

Perillositat

Risc de patir danys greus que poden comportar hospitalització, baixa de llarga durada i/o
intervenció quirúrgica
E5

Criticitat temporal
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Vinculat al compliment de terminis no ajornables i les conseqüències de l'incompliment no
són de gran afectació a nivell legal, econòmic, huma o d'imatge corporativa
E6

Criticitat emocional

Absència general de criticitat emocional
E7

Atenció canviant

Absència general d'atenció canviant
E8

Criticitat per errades

Errades de conseqüències molt importants malgrat ser reparables. L'activitat requereix un alt
nivell de concentració per tal d'evitar-les

F

PROVISIÓ DEL LLOC

F1

Requisits per a la seva provisió

Formació reglada:

Titulació equivalent a la pròpia del grup de classificació AP del
personal funcionari.

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 per la prevenció i control de la legionel·losi

F2

Mèrits rellevants a considerar en la seva provisió

Formació complementària:

- Atenció al públic.
- Manteniment bàsic d'instal·lacions.

Experiència:
F3

- Com a conserge a l'Administració Pública i/o al sector privat.

Forma de provisió
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Concurs
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FITXA DESCRIPTIVA DEL LLOC DE TREBALL NÚM. 23

A

IDENTIFICACIÓ

Àrea:

Atenció a la Persona

Departament/Unitat:

Escola Bressol

Denominació del lloc:

Director/a de l'Escola Bressol

Tipologia:

Lloc de comandament

Dotació d’efectius:

1

Reserva de lloc:

Laboral

B

CARACTERÍSTIQUES ESSENCIALS

Grup:

A2

Nivell:

20

Escala:
Subescala:

C

DEDICACIÓ HORÀRIA DEL LLOC I INCOMPATIBILITATS

Dedicació horària setmanal: Ordinària
Jornada partida:

Treballar cinc matins o
cinc tardes més enllà
de la distribució de la
jornada estàndard
establerta a la
corporació

Canvi de torn:

Dissabtes:

No es presenta

Diumenges/festius: No es presenta

Nocturnitat:

No es presenta

Disponibilitat:

No es presenta

No es presenta
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Incompatibilitat:

El lloc està subjecte al
règim general
d’incompatibilitats

Ampliació de dedicació:

Flexibilitat:

No es presenta

No es presenta

D

FUNCIONS GENÈRIQUES DEL LLOC

D1

Objectiu fonamental del lloc o missió
(Només a omplir en cas de que es tracti d’un lloc de comandament i/o lloc singular)

Organitzar, planificar, impulsar, coordinar i dirigir l’activitat de la Llar d'Infants Municipal
TAPS, gestionant els recursos humans adscrits i el pressupost disponible, i supervisant la
consecució dels resultats esperats, d’acord amb les directrius de l’equip de govern de la
Corporació i la normativa vigent.

D1

Funcions

- Vetllar pel correcte manteniment del centre.
- Dirigir l'àrea controlant el funcionament de les unitats administratives que desenvolupen les
seves funcions.
- Planificar i gestionar els recursos humans i materials a destinar per a la consecució dels
objectius operatius establerts.
- Fixar les directrius operatives a seguir pel personal al seu càrrec i establir els criteris per tal
d’avaluar els resultats, controlant periòdicament l’acompliment dels objectius amb els seus
responsables.
- Organitzar i supervisar l’activitat de l'àrea, establint prioritats, els circuits corresponents i la
correcta distribució de les càrregues de treball
- Preparar informes tècnics sobre el funcionament de l'Àrea i les situacions realitzades i
elaborar les propostes per millorar la gestió.
- Dissenyar i implementar els processos (procediments, indicadors i documents)
corresponents al seu àmbit de responsabilitat.
- Proposar, analitzar i implementar millores en els circuits administratius de treball.
- Definir i impulsar projectes i accions transversals amb altres àmbits de l’ajuntament.
- Proposar a Alcaldia i a les tinències d’alcaldia i regidories corresponents en funció de la
matèria els acords a adoptar pels òrgans de govern de l’Ajuntament.
- Participar en totes aquelles comissions i espais de coordinació en els que estigui
designat/da, aportant la informació i coneixement necessaris per a un millor funcionament
municipal en l’àmbit de les seves competències.
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- Donar suport en la tramitació dels expedients de l'àrea.
- Vetllar el compliment de la normativa de les Escoles Bressol municipals.
- Representar la Llar d'Infants, tant davant dels responsables municipals, com dels
responsables d'altres institucions i entitats, i impulsar la seva presència al municipi.
- Gestionar, organitzar i planificar les activitats de la Llar d'infants amb l'objectiu d'afavorir el
desenvolupament integral de cada infant.
- Elaborar el projecte educatiu i el projecte curricular que s'ha de seguir durant el curs escolar
en col·laboració amb els mestres i els tècnics/ques auxiliars en educació infantil.
- Elaborar la programació general del curs (establiment dels objectius, designació de
professors i alumnes a cada grup, establiment horaris d’activitats i reunions, etc.).
- Mantenir les relacions necessàries amb els familiars dels infants atesos, i amb altres
professionals de l'àmbit públic i privat en relació amb l'educació i desenvolupament dels
infants.
- Elaborar la memòria anual d'activitats del centre.
- Coordinar el servei de cuina.
- Realitzar les pre-inscripcions i matrícules.
- Organitzar i presidir les reunions del claustre i del Consell Escolar.
- Controlar i vetllar pel correcte estat i manteniment del centre.
- Realitzar tasques tècnic-administratives vinculades a la Llar d'infants, inclosa la realització
dels plecs de prescripcions tècniques per la licitació de subministraments o serveis
relacionats amb el centre i ser-ne el responsable del contracte.
- Atendre el públic, presencial, telemàtica o telefònicament, que sol·licita informació sobre el
funcionament i l'organització de la Llar d'Infants.
- Potenciar un ambient decoratiu estimulant, educatiu i afí a les activitats realitzades.
- Portar a terme el plans d'autocontrol de la legionel·losi a la Llar d'Infants.
- Realitzar el control dels dinars, prendre mostres, temparatures i el control del clor.
- Vetllar pel compliment de les normes de la Llar d'Infants i de la seva aplicació.
- Desenvolupar les funcions de mestre d'educació infantil, si s'escau.
- 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.

E

CONDICIONS DE TREBALL
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E1

Esforços físics

El desplaçament de pesos (materials o persones) o les postures forçades són habituals tot i
que acostuma a ser una part de la jornada, no superant la meitat de la mateixa
E2

Ambient de treball

Ambient propi d'oficina o d'espais similars
E3

Soroll

Sotmès a sorolls i/o vibracions de moderada intensitat
E4

Perillositat

Absència general de risc i/o no es presenten normalment en el lloc de treball
E5

Criticitat temporal

Vinculat al compliment de terminis no ajornables i les conseqüències de l'incompliment no
són de gran afectació a nivell legal, econòmic, huma o d'imatge corporativa
E6

Criticitat emocional

Absència general de criticitat emocional
E7

Atenció canviant

Barreja intensa entre treball tècnic/administratiu i atenció al públic i/o al client
E8

Criticitat per errades

Errades amb conseqüències molt greu i irreparables. L'activitat requereix un màxim nivell de
concentració per tal d'evitar-les
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F

PROVISIÓ DEL LLOC

F1

Requisits per a la seva provisió

Formació reglada:

Titulació equivalent a la pròpia del grup de classificació A2 del
personal funcionari: Mestre d'Educació Infantil.

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 manipulador d'aliments. - Disposar del Certificat
d'Antecedents Penals que acompleixi amb les directrius de la
corporació.

F2

Mèrits rellevants a considerar en la seva provisió

Formació complementària:

- Conducció d'equips de treball
- Organització i planificació educativa
- Control pressupostari
- Psicopedagogia
- Gestió emocional
- Primers auxilis
- Carnet per la prevenció i control de la legionel·losi
- Manipulació d'aliments

Experiència:

F3

- Com a mestre d'educació infantil o director/a d'escola
bressol a l'administració local o al sector privat, o com a
mestre d'escola bressol.

Forma de provisió

Concurs
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FITXA DESCRIPTIVA DEL LLOC DE TREBALL NÚM. 24

A

IDENTIFICACIÓ

Àrea:

Atenció a la Persona

Departament/Unitat:

Escola Bressol

Denominació del lloc:

Mestre/a

Tipologia:

Lloc base

Dotació d’efectius:

3

Reserva de lloc:

Laboral

B

CARACTERÍSTIQUES ESSENCIALS

Grup:

A2

Nivell:

16

Escala:
Subescala:

C

DEDICACIÓ HORÀRIA DEL LLOC I INCOMPATIBILITATS

Dedicació horària setmanal: Ordinària
Jornada partida:

Treballar cinc matins o
cinc tardes més enllà
de la distribució de la
jornada estàndard
establerta a la
corporació

Canvi de torn:

Dissabtes:

No es presenta

Diumenges/festius: No es presenta

Nocturnitat:

No es presenta

Disponibilitat:

No es presenta

No es presenta
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Incompatibilitat:

El lloc està subjecte al
règim general
d’incompatibilitats

Ampliació de dedicació:

Flexibilitat:

No es presenta

No es presenta

D

FUNCIONS GENÈRIQUES DEL LLOC

D1

Objectiu fonamental del lloc o missió
(Només a omplir en cas de que es tracti d’un lloc de comandament i/o lloc singular)

D1

Funcions

- Donar suport a l'equip directiu en l'elaboració del projecte educatiu del centre escolar, el
pla anual i la memòria d'activitats.
- Programar les activitats pedagògiques i educatives conjuntes i individuals de l'escola bressol
unificant criteris.
- Fer-se responsable del grup de classe i, quan calgui, dels altres infants del centre i vetllar
per la seva integritat física.
- Realitzar la tasca pedagògica amb el grup de classe del que sigui tutor/a, d'acord amb els
objectius proposats.
- Preparar activitats, preveure el material i elaborar-ne de nou.
- Atendre la vigilància i custòdia dels infants en el cas de sortides programades de la Llar
d'infants.
- Fer un seguiment de l'evolució dels infants al llarg del curs i fer-ne una avaluació periòdica
dels resultats.
- Comunicar-se regularment amb els pares i mares dels nens i nenes del propi grup i
informar-los amb periodicitat de l'evolució de seu fill així com la programació de les activitats
del grup-classe.
- Estimular l'aprenentatge d'hàbits adequats a cada edat.
- Tenir cura de les necessitats bàsiques de l'infant (higiene, descans, alimentació,etc.).
- Acollir i facilitar la integració social dels infants amb alguna deficiència, estimular-los
convenientment i mantenir, juntament amb la Direcció del centre, una coordinació periòdica
amb els professionals d'educació precoç que els atenguin.
- Vetllar per la conservació del material i de les instal·lacions del centre.
- Dur a terme el servei de menjador i posterior neteja de l'aula.
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- Coordinar-se amb els diferents professionals que hagin d'intervenir amb els infants de la
Llar d'infants.
- Realitzar tasques de suport als els/les tutors/es de cada aula.
- Substituir qualsevol company/a en cas de baixes de curta durada.
- Supervisar i avaluar el personal en pràctiques adscrit a l’aula, si s'escau.
- Cobrir el servei d'acollida a infants realitzant l'atenció i cura adequades.
- Controlar l'assistència dels infants al servei d'escola i als serveis complementaris d'acollida.
- 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.

E

CONDICIONS DE TREBALL

E1

Esforços físics

El desplaçament de pesos (materials o persones) o les postures forçades són habituals tot i
que acostuma a ser una part de la jornada, no superant la meitat de la mateixa
E2

Ambient de treball

Ambient propi d'oficina o d'espais similars
E3

Soroll

Sotmès a sorolls i/o vibracions de moderada intensitat
E4

Perillositat

Absència general de risc i/o no es presenten normalment en el lloc de treball
E5

Criticitat temporal
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Vinculat al compliment de terminis no ajornables i les conseqüències de l'incompliment no
són de gran afectació a nivell legal, econòmic, huma o d'imatge corporativa
E6

Criticitat emocional

Absència general de criticitat emocional
E7

Atenció canviant

Absència general d'atenció canviant
E8

Criticitat per errades

Errades amb conseqüències molt greu i irreparables. L'activitat requereix un màxim nivell de
concentració per tal d'evitar-les

F

PROVISIÓ DEL LLOC

F1

Requisits per a la seva provisió

Formació reglada:

Titulació equivalent a la pròpia del grup de classificació A2 del
personal funcionari: Mestre d'Educació Infantil.

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:

- Disposar del Certificat d'Antecedents Penals que acompleixi amb les
directrius de la corporació.

F2

Mèrits rellevants a considerar en la seva provisió

Formació complementària:

- Carnet de manipulador/a d'aliments
- Organització d'activitats de lleure
- Primers auxilis
- Carnet de monitor/a de lleure
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- Carnet de monitor/a de menjador
Experiència:

F3

- Com a mestre/a de llar d'infants a l'administració pública o
al sector privat. - Com a monitor/a de lleure o de menjador a
l'administració pública o al sector privat.

Forma de provisió

Concurs
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FITXA DESCRIPTIVA DEL LLOC DE TREBALL NÚM. 25

A

IDENTIFICACIÓ

Àrea:

Atenció a la Persona

Departament/Unitat:

Escola Bressol

Denominació del lloc:

Tècnic/a auxiliar d'educació infantil

Tipologia:

Lloc base

Dotació d’efectius:

4

Reserva de lloc:

Laboral

B

CARACTERÍSTIQUES ESSENCIALS

Grup:

C1

Nivell:

16

Escala:
Subescala:

C

DEDICACIÓ HORÀRIA DEL LLOC I INCOMPATIBILITATS

Dedicació horària setmanal: Ordinària
Jornada partida:

Treballar cinc matins o
cinc tardes més enllà
de la distribució de la
jornada estàndard
establerta a la
corporació

Canvi de torn:

Dissabtes:

No es presenta

Diumenges/festius: No es presenta

Nocturnitat:

No es presenta

Disponibilitat:

No es presenta

No es presenta
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Incompatibilitat:

El lloc està subjecte al
règim general
d’incompatibilitats

Ampliació de dedicació:

Flexibilitat:

No es presenta

No es presenta

D

FUNCIONS GENÈRIQUES DEL LLOC

D1

Objectiu fonamental del lloc o missió
(Només a omplir en cas de que es tracti d’un lloc de comandament i/o lloc singular)

D1

Funcions

- Donar suport a l'equip directiu en l'elaboració del projecte educatiu del centre escolar, el
pla anual i la memòria d'activitats.
- Programar les activitats pedagògiques i educatives conjuntes i individuals de l'escola bressol
unificant criteris.
- Fer-se responsable del grup de classe i, quan calgui, dels altres infants del centre i vetllar
per la seva integritat física.
- Realitzar la tasca pedagògica amb el grup de classe del que sigui tutor/a, d'acord amb els
objectius proposats.
- Preparar activitats, preveure el material i elaborar-ne de nou.
- Atendre la vigilància i custòdia dels infants en el cas de sortides programades de la Llar
d'infants.
- Fer un seguiment de l'evolució dels infants al llarg del curs i fer-ne una avaluació periòdica
dels resultats.
- Comunicar-se regularment amb els pares i mares dels nens i nenes del propi grup i
informar-los amb periodicitat de l'evolució de seu fill així com la programació de les activitats
del grup-classe.
- Estimular l'aprenentatge d'hàbits adequats a cada edat.
- Tenir cura de les necessitats bàsiques de l'infant (higiene, descans, alimentació,etc.).
- Acollir i facilitar la integració social dels infants amb alguna deficiència, estimular-los
convenientment i mantenir, juntament amb la Direcció del centre, una coordinació periòdica
amb els professionals d'educació precoç que els atenguin.
- Vetllar per la conservació del material i de les instal·lacions del centre.
- Dur a terme el servei de menjador i posterior neteja de l'aula.
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- Coordinar-se amb els diferents professionals que hagin d'intervenir amb els infants de la
Llar d'infants.
- Realitzar tasques de suport als els/les tutors/es de cada aula.
- Substituir qualsevol company/a en cas de baixes de curta durada.
- Supervisar i avaluar el personal en pràctiques adscrit a l’aula, si s'escau.
- Cobrir el servei d'acollida a infants realitzant l'atenció i cura adequades.
- Controlar l'assistència dels infants al servei d'escola i als serveis complementaris d'acollida.
- 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.

E

CONDICIONS DE TREBALL

E1

Esforços físics

El desplaçament de pesos (materials o persones) o les postures forçades són habituals tot i
que acostuma a ser una part de la jornada, no superant la meitat de la mateixa
E2

Ambient de treball

Ambient propi d'oficina o d'espais similars
E3

Soroll

Sotmès a sorolls i/o vibracions de moderada intensitat
E4

Perillositat

Absència general de risc i/o no es presenten normalment en el lloc de treball
E5

Criticitat temporal
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Vinculat al compliment de terminis no ajornables i les conseqüències de l'incompliment no
són de gran afectació a nivell legal, econòmic, huma o d'imatge corporativa
E6

Criticitat emocional

Absència general de criticitat emocional
E7

Atenció canviant

Absència general d'atenció canviant
E8

Criticitat per errades

Errades amb conseqüències molt greu i irreparables. L'activitat requereix un màxim nivell de
concentració per tal d'evitar-les

F

PROVISIÓ DEL LLOC

F1

Requisits per a la seva provisió

Formació reglada:

Titulació equivalent a la pròpia del grup de classificació C1 del
personal funcionar, preferentment en l'àmbit de l'educació infantil.

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:

- Disposar del Certificat d'Antecedents Penals que acompleixi amb les
directrius de la corporació.

F2

Mèrits rellevants a considerar en la seva provisió

Formació complementària:

- Carnet de manipulador/a d'aliments
- Organització d'activitats de lleure
- Primers auxilis
- Carnet de monitor/a de lleure
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- Carnet de monitor/a de menjador
Experiència:

F3

Com a educador/a infantil en llar d'infants a l'Administració
Pública i/o el sector privat.

Forma de provisió

Concurs
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FITXA DESCRIPTIVA DEL LLOC DE TREBALL NÚM. 26

A

IDENTIFICACIÓ

Àrea:

Atenció a la Persona

Departament/Unitat:

Biblioteca

Denominació del lloc:

Director/a de la Biblioteca

Tipologia:

Lloc de comandament

Dotació d’efectius:

1

Reserva de lloc:

Laboral

B

CARACTERÍSTIQUES ESSENCIALS

Grup:

A2

Nivell:

20

Escala:
Subescala:

C

DEDICACIÓ HORÀRIA DEL LLOC I INCOMPATIBILITATS

Dedicació horària setmanal: Ordinària
Jornada partida:

Treballar un matí o una
tarda més enllà de la
distribució de la
jornada estàndard
establerta a la
corporaci

Canvi de torn:

Dissabtes:

3 o 4 al mes (de 7 a 12
al trimestre)

Diumenges/festius: No es presenta

Nocturnitat:

No es presenta

Disponibilitat:

No es presenta

No es presenta
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Incompatibilitat:

El lloc està subjecte al
règim general
d’incompatibilitats

Ampliació de dedicació:

Flexibilitat:

No es presenta

No es presenta

D

FUNCIONS GENÈRIQUES DEL LLOC

D1

Objectiu fonamental del lloc o missió
(Només a omplir en cas de que es tracti d’un lloc de comandament i/o lloc singular)

Organitzar, planificar, impulsar, coordinar i dirigir l’activitat de la Biblitoteca, gestionant els
recursos humans adscrits i el pressupost disponible, i supervisant la consecució dels resultats
esperats, d’acord amb les directrius de l’equip de govern de la Corporació i les directrius
tècniques corresponents al servei públic de biblioteques i la normativa vigent.

D1

Funcions

- Gestionar l’equipament per a l’assoliment de la seva finalitat, tenint en compte els recursos
humans, econòmics i materials disponibles.
- Establir els plans d’acció a dur a terme i concretar-ho en plans d’objectius anuals.
- Organitzar l’activitat de la biblioteca d’acord amb els plans d’objectius anuals i les línies
d’actuació aprovades pels responsables municipals.
- Gestionar els recursos econòmics per a l’adquisició dels fons documental, així com la resta
dels recursos econòmics assignats.
- Gestionar els recursos humans de la biblioteca i facilitar la comunicació entre el personal.
- Planificar, organitzar i supervisar l’activitat del personal propi de la biblioteca, distribuint
tasques i supervisant-ne l’execució.
- Avaluar l’acompliment del personal al seu càrrec i elaborar les propostes de millora a partir
d’activitats formatives o d’altre tipus.
- Recollir estadístiques i elaborar indicadors que permetin el seguiment de l’activitat de la
biblioteca.
- Avaluar els serveis de la biblioteca i elaborar la Memòria anual d’activitat del centre.
- Representar la biblioteca, tant davant els responsables municipals com d’altres institucions i
entitats i impulsar la presència de la biblioteca en el municipi.
- Fer el seguiment de l’activitat del centre, conjuntament amb els responsables municipals, i
vetllar per tal que els serveis s’ajustin a les necessitats dels usuaris.
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- Establir la política de col·lecció de la biblioteca. Supervisar el bon funcionament dels
processos vinculats: selecció, adquisició i tractament del fons obsolet.
- Crear i mantenir bases de dades per atendre les necessitats de la biblioteca i dels seus
usuaris.
- Analitzar les necessitats d’informació de la comunitat, incloses les d’aquells que no poden
desplaçar-se a la biblioteca, i vetllar per tal que s’hi doni resposta.
- Gestionar el servei d’informació, i facilitar la informació requerida pels usuaris, ja sigui
mitjançant els fons propis com d’altres centres. Elaborar i mantenir actualitzades les fons
d’informació de la biblioteca.
- Elaborar i promoure plans d’activitats de difusió de la biblioteca i de promoció de la lectura,
d’acord amb les polítiques municipals.
- Tenir cura de la conservació del centre i vetllar pel bon ús de la biblioteca.
- Col·laborar amb l'ajuntament en l'organització o supervisió d'altres serveis bibliotecaris del
municipi, si s'escau.
- Col·laborar amb altres equipaments i serveis d'informació del municipi.
- Cooperar amb altres biblioteques públiques en relació amb l’intercanvi d’informació, amb el
préstec interbibliotecari i amb l’organització d’activitats o serveis.
- 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.

E

CONDICIONS DE TREBALL

E1

Esforços físics

Restar dret, desplaçament a peu o en bicicleta i càrrega física d'equips o vestimenta de
manera habitual
E2

Ambient de treball

Ambient propi d'oficina o d'espais similars
E3

Soroll
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Absència general de soroll i vibracions en el lloc de treballes
E4

Perillositat

Absència general de risc i/o no es presenten normalment en el lloc de treball
E5

Criticitat temporal

Vinculat al compliment de terminis no ajornables i les conseqüències de l'incompliment no
són de gran afectació a nivell legal, econòmic, huma o d'imatge corporativa
E6

Criticitat emocional

Absència general de criticitat emocional
E7

Atenció canviant

Barreja intensa entre treball tècnic/administratiu i atenció al públic i/o al client
E8

Criticitat per errades

Absència general de criticitat per errades

F

PROVISIÓ DEL LLOC

F1

Requisits per a la seva provisió

Formació reglada:

Titulació equivalent a la pròpia del grup de classificació A2 del
personal funcionari: Biblioteconomia i Documentació

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:

- Disposar del Certificat d'Antecedents Penals que acompleixi amb les
directrius de la corporació.
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F2

Mèrits rellevants a considerar en la seva provisió

Formació complementària:

- Coordinació de persones i d'equips de treball
- Projectes educatius
- Animació cultural i dinamització de la lectura
- Organització del treball
- Planificació i gestió de les biblioteques
- Gestió pública
- Gestió de recursos i equipaments culturals.
- Idiomes: anglès i francès.

Experiència:

F3

- En l'àmbit de l'organització i direcció de biblioteques a
l'administració pública i/o al sector privat.

Forma de provisió

Concurs
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FITXA DESCRIPTIVA DEL LLOC DE TREBALL NÚM. 27

A

IDENTIFICACIÓ

Àrea:

Atenció a la Persona

Departament/Unitat:

Biblioteca

Denominació del lloc:

Tècnic/a auxiliar de Biblioteca

Tipologia:

Lloc base

Dotació d’efectius:

2

Reserva de lloc:

Laboral

B

CARACTERÍSTIQUES ESSENCIALS

Grup:

C1

Nivell:

14

Escala:
Subescala:

C

DEDICACIÓ HORÀRIA DEL LLOC I INCOMPATIBILITATS

Dedicació horària setmanal: Ordinària
Jornada partida:

Treballar un matí o una
tarda més enllà de la
distribució de la
jornada estàndard
establerta a la
corporaci

Canvi de torn:

Dissabtes:

3 o 4 al mes (de 7 a 12
al trimestre)

Diumenges/festius: No es presenta

Nocturnitat:

No es presenta

Disponibilitat:

No es presenta

No es presenta
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Incompatibilitat:

El lloc està subjecte al
règim general
d’incompatibilitats

Ampliació de dedicació:

Flexibilitat:

No es presenta

No es presenta

D

FUNCIONS GENÈRIQUES DEL LLOC

D1

Objectiu fonamental del lloc o missió
(Només a omplir en cas de que es tracti d’un lloc de comandament i/o lloc singular)

D1

Funcions

- Donar suport a la gestió general de la biblioteca.
- Informar als usuaris sobre aspectes generals de funcionament, organització i recursos de la
biblioteca.
- Informar sobre els recursos i activitats al municipi.
- Realitzar les tasques vinculades al servei de préstec.
- Donar d’alta al sistema als nous usuaris de la biblioteca.
- Donar suport a les activitats culturals i de dinamització del servei.
- Preparar les dades estadístiques.
- Preparar guies, dossiers i informació específica segons les necessitats de la biblioteca.
- Ordenar el material de la biblioteca, segons el sistema de classificació utilitzat.
- Mantenir l’àrea de diaris i revistes.
- Atendre el funcionament i manteniment dels equips informàtics i audiovisuals, i assessorar
al públic sobre l’ús d’aquests mitjans.
- Realitzar els processos materials relatius al tractament dels documents.
- Donar suport a les tasques administratives del centre.
- Mantenir-se al dia en els avenços en el camp de les biblioteques i els serveis d’informació.
- Vetllar per la protecció de dades de caràcter personal i actuar d’acord a criteris d’ètica i
transparència.
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- 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.

E

CONDICIONS DE TREBALL

E1

Esforços físics

El desplaçament de pesos (materials o persones) o les postures forçades són habituals tot i
que acostuma a ser una part de la jornada, no superant la meitat de la mateixa
E2

Ambient de treball

Ambient propi d'oficina o d'espais similars
E3

Soroll

Absència general de soroll i vibracions en el lloc de treball
E4

Perillositat

Absència general de risc i/o no es presenten normalment en el lloc de treball
E5

Criticitat temporal

Vinculat al compliment de terminis no ajornables i les conseqüències de l'incompliment no
són de gran afectació a nivell legal, econòmic, huma o d'imatge corporativa
E6

Criticitat emocional

Absència general de criticitat emocional
E7

Atenció canviant
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Barreja intensa entre treball tècnic/administratiu i atenció al públic i/o al client
E8

Criticitat per errades

Absència general de criticitat per errades

F

PROVISIÓ DEL LLOC

F1

Requisits per a la seva provisió

Formació reglada:

Titulació equivalent a la pròpia del grup de classificació C1 del
personal funcionari en l'àmbit de la biblioteconomia i la
documentació.

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:

- Disposar del Certificat d'Antecedents Penals que acompleixi amb les
directrius de la corporació.

F2

Mèrits rellevants a considerar en la seva provisió

Formació complementària:

- Atenció al públic
- Gestió de fons documentals
- Catalogació
- Bibliografia i fonts d'informació
- Teconologies de la informació
- Tècniques de dinamització i promoció de la lectura
- Tècniques comunicació

Experiència:

F3

- En l'àmbit de serveis culturals, en especial en biblioteques,
tant en el sector públic com privat.

Forma de provisió

Concurs
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FITXA DESCRIPTIVA DEL LLOC DE TREBALL NÚM. 28

A

IDENTIFICACIÓ

Àrea:

Atenció a la Persona

Departament/Unitat:

Promoció del municipi

Denominació del lloc:

Responsable de projectes de municipi

Tipologia:

Lloc de comandament

Dotació d’efectius:

1

Reserva de lloc:

Funcionari/a

B

CARACTERÍSTIQUES ESSENCIALS

Grup:

A2

Nivell:

18

Escala:

Administració Especial

Subescala:

Tècnica

C

DEDICACIÓ HORÀRIA DEL LLOC I INCOMPATIBILITATS

Dedicació horària setmanal: Ordinària
Jornada partida:

No es presenta

Canvi de torn:

Dissabtes:

No es presenta

Diumenges/festius: No es presenta

Nocturnitat:

No es presenta

Disponibilitat:

No es presenta

Incompatibilitat:

El lloc està subjecte al
règim general
d’incompatibilitats

Flexibilitat:

No es presenta

Ampliació de dedicació:

No es presenta

No es presenta
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D

FUNCIONS GENÈRIQUES DEL LLOC

D1

Objectiu fonamental del lloc o missió
(Només a omplir en cas de que es tracti d’un lloc de comandament i/o lloc singular)

Organitzar, planificar, impulsar i coordinar l’activitat de l'àmbit de Promoció del municipi
(promoció econòmica i turística) gestionant els recursos humans adscrits i el pressupost
disponible, i supervisant la consecució dels resultats esperats, d’acord amb les directrius de
l’equip de govern de la Corporació i la normativa vigent.

D1

Funcions

- Dirigir l'àrea controlant el funcionament de les unitats administratives que desenvolupen les
seves funcions.
- Planificar i gestionar els recursos humans i materials a destinar per a la consecució dels
objectius operatius establerts.
- Fixar les directrius operatives a seguir pel personal al seu càrrec i establir els criteris per tal
d’avaluar els resultats, controlant periòdicament l’acompliment dels objectius amb els seus
responsables.
- Organitzar i supervisar l’activitat de l'àrea, establint prioritats, els circuits corresponents i la
correcta distribució de les càrregues de treball
- Preparar informes tècnics sobre el funcionament de l'Àrea i les situacions realitzades i
elaborar les propostes per millorar la gestió.
- Dissenyar i implementar els processos (procediments, indicadors i documents)
corresponents al seu àmbit de responsabilitat.
- Proposar, analitzar i implementar millores en els circuits administratius de treball.
- Definir i impulsar projectes i accions transversals amb altres àmbits de l’ajuntament.
- Proposar a Alcaldia i a les tinències d’alcaldia i regidories corresponents en funció de la
matèria els acords a adoptar pels òrgans de govern de l’Ajuntament.
- Participar en totes aquelles comissions i espais de coordinació en els que estigui
designat/da, aportant la informació i coneixement necessaris per a un millor funcionament
municipal en l’àmbit de les seves competències.
- Donar suport en la tramitació dels expedients de l'àrea.
- Realitzar tasques tècnic-administratives, inclosa la realització dels plecs de prescripcions
tècniques per la licitació de subministraments o serveis relacionats amb el centre i ser-ne el
responsable del contracte.
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- Analitzar l’entorn econòmic i social del municipi, determinar-ne les variables i elaborar-ne
un diagnòstic, per detectar les necessitats en matèria de promoció econòmica, social i
turística del municipi.
- Fer propostes de millora i de promoció de les entitats del municipi.
- Analitzar les necessitats i demandes de les entitats culturals, esportives i juvenils, negociarles i fer propostes de millora i/o resolució.
- Proposar, dissenyar, planificar, pressupostar i redactar projectes culturals, de promoció
econòmica, de fires i mercats, de turisme i, d’esports, que comptin amb la participació del
teixit socioeconòmic del municipi.
- Proposar, impulsar i coordinar accions encaminades a la promoció del municipi.
- Organitzar, planificar i coordinar les activitats esportives realitzades des de la pròpia àrea i
les dirigides per empreses concessionàries, o gestionades per entitats del municipi a on
l'Ajuntament col·labora.
- Cercar, captar i gestionar finançament extern, ajuts i subvencions, relatiu al
desenvolupament local.
- Supervisar, controlar i gestionar les justificacions econòmiques de tots els ajuts que es
gestionin des de l’Àrea.
- Coordinar-se amb altres tècnics de l'Àrea o de la resta de l'Ajuntament, quan sigui
necessari, per al desenvolupament d'actuacions, i la seva publicació i difusió.
- 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.

E

CONDICIONS DE TREBALL

E1

Esforços físics

Restar dret, desplaçament a peu o en bicicleta i càrrega física d'equips o vestimenta de
manera habitual
E2

Ambient de treball

Ambient propi d'oficina o d'espais similars
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E3

Soroll

Absència general de soroll i vibracions en el lloc de treball
E4

Perillositat

Absència general de risc i/o no es presenten normalment en el lloc de treball
E5

Criticitat temporal

Vinculat al compliment de terminis no ajornables i les conseqüències de l'incompliment no
són de gran afectació a nivell legal, econòmic, huma o d'imatge corporativa
E6

Criticitat emocional

Absència general de criticitat emocional
E7

Atenció canviant

Absència general d'atenció canviant
E8

Criticitat per errades

Errades de conseqüències molt importants malgrat ser reparables. L'activitat requereix un alt
nivell de concentració per tal d'evitar-les

F

PROVISIÓ DEL LLOC

F1

Requisits per a la seva provisió

Formació reglada:

Titulació equivalent a la pròpia del grup de classificació A2 del
personal funcionari.

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.
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Altres:
F2

Mèrits rellevants a considerar en la seva provisió

Formació complementària:

- Direcció i coordinació d'equips de treball
- Planificació i control de gestió
- Gestió pública
- Contractació pública
- Gestió de projectes
- Desenvolupament local
- Turisme
- Promoció econòmica
- Comerç
- Gestió esportiva
- Gestió d’entitats i equipaments

Experiència:

F3

- Com a tècnic/a responsable de l'àmbit de Promoció
Econòmica a l'Administració Pública i/o el sector privat.

Forma de provisió

Concurs
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FITXA DESCRIPTIVA DEL LLOC DE TREBALL NÚM. 29

A

IDENTIFICACIÓ

Àrea:

Seguretat Ciutadana

Departament/Unitat:
Denominació del lloc:

Sots-inspector/a en Cap de la Policia Local

Tipologia:

Lloc de comandament

Dotació d’efectius:

1

Reserva de lloc:

Funcionari/a

B

CARACTERÍSTIQUES ESSENCIALS

Grup:

C1

Nivell:

20

Escala:

Administració Especial

Subescala:

Serveis especials

C

DEDICACIÓ HORÀRIA DEL LLOC I INCOMPATIBILITATS

Dedicació horària setmanal: Ordinària
Jornada partida:

No es presenta

Canvi de torn:

No es presenta

Dissabtes:

1 o 2 al trimestre

Diumenges/festius: 1 o 2 al trimestre

Nocturnitat:

No es presenta

Disponibilitat:

Estar localitzable i
acudir allà on es
produeixin les
incidències a qualsevol
hora del dia o
qualsevol dia de la
setmana
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Incompatibilitat:

El lloc està subjecte al
règim general
d’incompatibilitats

Ampliació de dedicació:

Flexibilitat:

No es presenta

No es presenta

D

FUNCIONS GENÈRIQUES DEL LLOC

D1

Objectiu fonamental del lloc o missió
(Només a omplir en cas de que es tracti d’un lloc de comandament i/o lloc singular)

Organitzar, planificar, impulsar, coordinar i dirigir l'activitat de la Policia Local d'Anglès,
gestionant els recursos humans adscrits i el pressupost disponible, i supervisant la consecució
dels resultats esperats, d'acord amb les directrius de l'Alcalde/ssa i amb la normativa vigent.

D1

Funcions

D’acord amb l’article 27 de la Llei 16/1991 correspon al cap del cos de la policia:
- Dirigir, coordinar i supervisar les operacions del cos i també les activitats administratives,
per assegurar-ne l’eficàcia.
- Avaluar les necessitats de recursos humans i materials i formular les propostes pertinents.
- Transformar en ordres concretes les directius dels objectius a assolir, rebudes de l’alcalde o
del càrrec en que aquest delegui.
- Informar l’alcalde o el càrrec en qui aquest delegui , del funcionament del servei.
- Complir qualsevol altra funció que li atribueixi la reglamentació municipal del cos.
Més concretament:
- Planificar i gestionar els recursos humans i materials a destinar per a la consecució dels
objectius operatius establerts, establint prioritats, els circuits corresponents i la correcta
distribució de les càrregues de treball.
- Fixar les directrius operatives a seguir pel personal al seu càrrec i establir els criteris per tal
d’avaluar els resultats, controlant periòdicament l’acompliment dels objectius amb els seus
responsables.
- Preparar informes sobre el funcionament de l'Àrea i les situacions realitzades i elaborar les
propostes per millorar la gestió.
- Dissenyar i implementar els processos (procediments, indicadors i documents)
corresponents al seu àmbit de responsabilitat, i implementar millores.
- Impulsar projectes i accions transversals amb altres àmbits de l’ajuntament.
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- Proposar a Alcaldia, les tinències d’alcaldia i regidories corresponents en funció de la
matèria els acords a adoptar pels òrgans de govern de l’Ajuntament.
- Participar en totes aquelles comissions i espais de coordinació en els que estigui
designat/da, aportant la informació i coneixement necessaris per a un millor funcionament
municipal en l’àmbit de les seves competències.
- Impulsar les relacions de coordinació i col·laboració de la Policia Local amb la resta de
Cossos de Seguretat autonòmics i estatals pel que fa a les competències compartides segons
la legislació.
- Responsabilitzar-se d'elaborar el calendari de treball i els quadrants mensuals de servei del
personal del departament, i controlar el temps suplementari, les vacances, els permisos i
llicències del personal a les seves ordres.
- Coordinar i proposar millores en la circulació en el terme municipal.
- Fer el seguiment dels convenis signats amb altres cossos de seguretat a fi d'acomplir les
obligacions que en ells s'imposen a l'Ajuntament d'Anglès.
- Informar en relació a la seguretat i circulació en cas de jornades especials (fires, festes,
trobades, etc.) i fer el seguiment a fi que es presti el servei de forma idònia.
- Proposar la convocatòria de la Junta Local de Seguretat, proposant punts pel seu ordre del
dia i informant de les dades rellevants en aquest marc.
- Vetllar perquè el personal al càrrec compleixi amb les funcions pròpies del seu lloc de
treball, faci un bon ús de les dades personals a les que té accés d'acord amb la normativa, i
de les eines que posa l'Ajuntament a disposició del personal.
- Supervisar que les instal·lacions es troben en condicions òptimes de neteja i salubritat; i en
cas d'incidència fer-ho saber a la persona pertinent.
- Elaborar plecs de prescripcions tècniques per la licitació de subministrament o serveis
relacionats amb la Policia Local, i ser-ne el responsable del contracte.
- Ser el responsable d'ordre del pla de protecció civil.
- Dur a terme la inspecció a la via pública tot vetllant pel compliment de la normativa
d'aplicació sobre noves llicències d'obertura i canvis de titularitat que es produeixen en la
propietat dels locals de pública concurrència, activitats recreatives i establiments públics, i
facilitar al cos de mossos d'esquadra informació periòdica.
- Reforçar la vigilància amb patrullatges en dies especials i/o a requeriments puntuals.
- Si s'escau, realitzar les funcions descrites a l’article 11 i 12 de la Llei de Policies Locals de
Catalunya.
- 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.
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Ajuntament d'Anglès
SEGURETAT CIUTADANA
SOTS-INSPECTOR/A EN CAP DE LA POLICIA LOCAL

FITXA 29

E

CONDICIONS DE TREBALL

E1

Esforços físics

Restar dret, desplaçament a peu o en bicicleta i càrrega física d'equips o vestimenta de
manera habitual
E2

Ambient de treball

Ambient propi d'oficina o d'espais similars
E3

Soroll

Absència general de soroll i vibracions en el lloc de treball
E4

Perillositat

Risc de patir danys greus que poden comportar hospitalització, baixa de llarga durada i/o
intervenció quirúrgica
E5

Criticitat temporal

Vinculat al compliment de terminis no ajornables i les conseqüències de l'incompliment són
crítiques a nivell legal, econòmic, huma o d'imatge corporativa
E6

Criticitat emocional

Circumstancialment es realitza l'assistència a persones en situacions humanament
dramàtiques
E7

Atenció canviant

Barreja intensa entre treball tècnic/administratiu i atenció al públic i/o al client
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SEGURETAT CIUTADANA
SOTS-INSPECTOR/A EN CAP DE LA POLICIA LOCAL

FITXA 29

E8

Criticitat per errades

Errades amb conseqüències molt greu i irreparables. L'activitat requereix un màxim nivell de
concentració per tal d'evitar-les

F

PROVISIÓ DEL LLOC

F1

Requisits per a la seva provisió

Formació reglada:

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

Nivell de català:

Nivell de coneixement de català exigit per l'Ajuntament, d'acord amb
el Decret 233/2002 sobre accés, promoció i mobilitat de les policies
locals.

Altres:

- Curs de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya - Permisos de
conduir A i B.

F2

Mèrits rellevants a considerar en la seva provisió

Formació complementària:

-

Direcció i coordinació d'equips de treball

- Planificació i control de la gestió
- Seguretat Pública.
- Seguretat d'edificis i instal·lacions.
- Plans d'emergència i prevenció d'incendis
- Criminologia i/o estudis de Dret.
- Mediació.
- Mobilitat.
- Seguretat viària.
- Primers auxilis.
- Protecció civil
- Gestió de conflictes
- Violència de gènere
- Prevenció de riscos i salut laboral
Experiència:

- Com a sots-inspector/a dels diferents cossos de seguretat.
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SEGURETAT CIUTADANA
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FITXA 29

F3

Forma de provisió

Concurs

Pàgina 6 Sots-inspector/a en Cap de la Policia Local

Ajuntament d'Anglès
SEGURETAT CIUTADANA
SERGENT (LLOC A EXTINGIR)

FITXA 30

FITXA DESCRIPTIVA DEL LLOC DE TREBALL NÚM. 30

A

IDENTIFICACIÓ

Àrea:

Seguretat Ciutadana

Departament/Unitat:
Denominació del lloc:

Sergent (lloc a extingir)

Tipologia:

Lloc de comandament

Dotació d’efectius:

1

Reserva de lloc:

Funcionari/a

B

CARACTERÍSTIQUES ESSENCIALS

Grup:

C1

Nivell:

19

Escala:

Administració Especial

Subescala:

Serveis especials

C

DEDICACIÓ HORÀRIA DEL LLOC I INCOMPATIBILITATS

Dedicació horària setmanal: Especial
Jornada partida:

No es presenta

Canvi de torn:

No es presenta

Dissabtes:

1 o 2 al trimestre

Diumenges/festius: 1 o 2 al trimestre

Nocturnitat:

No es presenta

Disponibilitat:

Estar localitzable i
acudir allà on es
produeixin les
incidències a qualsevol
hora del dia o
qualsevol dia de la
setmana
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Ajuntament d'Anglès
SEGURETAT CIUTADANA
SERGENT (LLOC A EXTINGIR)

FITXA 30

Incompatibilitat:

El lloc està subjecte al
règim general
d’incompatibilitats

Ampliació de dedicació:

Flexibilitat:

No es presenta

No es presenta

D

FUNCIONS GENÈRIQUES DEL LLOC

D1

Objectiu fonamental del lloc o missió
(Només a omplir en cas de que es tracti d’un lloc de comandament i/o lloc singular)

Organitzar, planificar, impulsar, coordinar i dirigir l'activitat de la Policia Local d'Anglès,
gestionant els recursos humans adscrits i el pressupost disponible, i supervisant la consecució
dels resultats esperats, d'acord amb les directrius de l'Alcalde/ssa i amb la normativa vigent.

D1

Funcions

D’acord amb l’article 27 de la Llei 16/1991 correspon al cap del cos de la policia:
- Dirigir, coordinar i supervisar les operacions del cos i també les activitats administratives,
per assegurar-ne l’eficàcia.
- Avaluar les necessitats de recursos humans i materials i formular les propostes pertinents.
- Transformar en ordres concretes les directius dels objectius a assolir, rebudes de l’alcalde o
del càrrec en que aquest delegui.
- Informar l’alcalde o el càrrec en qui aquest delegui , del funcionament del servei.
- Complir qualsevol altra funció que li atribueixi la reglamentació municipal del cos.
Més concretament:
- Planificar i gestionar els recursos humans i materials a destinar per a la consecució dels
objectius operatius establerts, establint prioritats, els circuits corresponents i la correcta
distribució de les càrregues de treball.
- Fixar les directrius operatives a seguir pel personal al seu càrrec i establir els criteris per tal
d’avaluar els resultats, controlant periòdicament l’acompliment dels objectius amb els seus
responsables.
- Preparar informes sobre el funcionament de l'Àrea i les situacions realitzades i elaborar les
propostes per millorar la gestió.
- Dissenyar i implementar els processos (procediments, indicadors i documents)
corresponents al seu àmbit de responsabilitat, i implementar millores.
- Impulsar projectes i accions transversals amb altres àmbits de l’ajuntament.
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Ajuntament d'Anglès
SEGURETAT CIUTADANA
SERGENT (LLOC A EXTINGIR)

FITXA 30

- Proposar a Alcaldia, les tinències d’alcaldia i regidories corresponents en funció de la
matèria els acords a adoptar pels òrgans de govern de l’Ajuntament.
- Participar en totes aquelles comissions i espais de coordinació en els que estigui
designat/da, aportant la informació i coneixement necessaris per a un millor funcionament
municipal en l’àmbit de les seves competències.
- Impulsar les relacions de coordinació i col·laboració de la Policia Local amb la resta de
Cossos de Seguretat autonòmics i estatals pel que fa a les competències compartides segons
la legislació.
- Responsabilitzar-se d'elaborar el calendari de treball i els quadrants mensuals de servei del
personal del departament, i controlar el temps suplementari, les vacances, els permisos i
llicències del personal a les seves ordres.
- Coordinar i proposar millores en la circulació en el terme municipal.
- Fer el seguiment dels convenis signats amb altres cossos de seguretat a fi d'acomplir les
obligacions que en ells s'imposen a l'Ajuntament d'Anglès.
- Informar en relació a la seguretat i circulació en cas de jornades especials (fires, festes,
trobades, etc.) i fer el seguiment a fi que es presti el servei de forma idònia.
- Proposar la convocatòria de la Junta Local de Seguretat, proposant punts pel seu ordre del
dia i informant de les dades rellevants en aquest marc.
- Vetllar perquè el personal al càrrec compleixi amb les funcions pròpies del seu lloc de
treball, faci un bon ús de les dades personals a les que té accés d'acord amb la normativa, i
de les eines que posa l'Ajuntament a disposició del personal.
- Supervisar que les instal·lacions es troben en condicions òptimes de neteja i salubritat; i en
cas d'incidència fer-ho saber a la persona pertinent.
- Elaborar plecs de prescripcions tècniques per la licitació de subministrament o serveis
relacionats amb la Policia Local, i ser-ne el responsable del contracte.
- Ser el responsable d'ordre del pla de protecció civil.
- Dur a terme la inspecció a la via pública tot vetllant pel compliment de la normativa
d'aplicació sobre noves llicències d'obertura i canvis de titularitat que es produeixen en la
propietat dels locals de pública concurrència, activitats recreatives i establiments públics, i
facilitar al cos de mossos d'esquadra informació periòdica.
- Reforçar la vigilància amb patrullatges en dies especials i/o a requeriments puntuals.
- Si s'escau, realitzar les funcions descrites a l’article 11 i 12 de la Llei de Policies Locals de
Catalunya.
- 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.
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FITXA 30

E

CONDICIONS DE TREBALL

E1

Esforços físics

Restar dret, desplaçament a peu o en bicicleta i càrrega física d'equips o vestimenta de
manera habitual
E2

Ambient de treball

Ambient propi d'oficina o d'espais similars
E3

Soroll

Absència general de soroll i vibracions en el lloc de treball
E4

Perillositat

Risc de patir danys greus que poden comportar hospitalització, baixa de llarga durada i/o
intervenció quirúrgica
E5

Criticitat temporal

Vinculat al compliment de terminis no ajornables i les conseqüències de l'incompliment són
crítiques a nivell legal, econòmic, huma o d'imatge corporativa
E6

Criticitat emocional

Circumstancialment es realitza l'assistència a persones en situacions humanament
dramàtiques
E7

Atenció canviant

Barreja intensa entre treball tècnic/administratiu i atenció al públic i/o al client
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SEGURETAT CIUTADANA
SERGENT (LLOC A EXTINGIR)
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E8

Criticitat per errades

Errades amb conseqüències molt greu i irreparables. L'activitat requereix un màxim nivell de
concentració per tal d'evitar-les

F

PROVISIÓ DEL LLOC

F1

Requisits per a la seva provisió

Formació reglada:

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

Nivell de català:

Nivell de coneixement de català exigit per l'Ajuntament, d'acord amb
el Decret 233/2002 sobre accés, promoció i mobilitat de les policies
locals.

Altres:

- Curs de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya - Permisos de
conduir A i B. - 2 anys d'antiguitat en la categoria immediatament
inferior.

F2

Mèrits rellevants a considerar en la seva provisió

Formació complementària:

-

Direcció i coordinació d'equips de treball

- Seguretat d’edificis i d’instal·lacions
- Primers auxilis.
- Mediació.
- Mobilitat.
- Educació i seguretat viària.
- Gestió del trànsit.
- Plans d'emergència i prevenció d'incendis
Experiència:
F3

- 2 anys d'antiguitat en la categoria immediatament inferior.

Forma de provisió

Concurs
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Ajuntament d'Anglès
SEGURETAT CIUTADANA
CAPORAL

FITXA 31

FITXA DESCRIPTIVA DEL LLOC DE TREBALL NÚM. 31

A

IDENTIFICACIÓ

Àrea:

Seguretat Ciutadana

Departament/Unitat:
Denominació del lloc:

Caporal

Tipologia:

Lloc de comandament

Dotació d’efectius:

1

Reserva de lloc:

Funcionari/a

B

CARACTERÍSTIQUES ESSENCIALS

Grup:

C1

Nivell:

18

Escala:

Administració Especial

Subescala:

Serveis especials

C

DEDICACIÓ HORÀRIA DEL LLOC I INCOMPATIBILITATS

Dedicació horària setmanal: Especial
L'horari comporta
canvi de torn periòdic
de matí, tarda i nit

Jornada partida:

No es presenta

Canvi de torn:

Dissabtes:

1 o 2 al mes (de 3 a 6 al
trimestre)

Diumenges/festius: 1 o 2 al mes (de 3 a 6 al
trimestre)

Nocturnitat:

Horari habitual (de 22
h a No es presenta6 h)
més d'1/3 de la

Disponibilitat:

Estar localitzable i
acudir allà on es
produeixin les
incidències al llarg
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Ajuntament d'Anglès
SEGURETAT CIUTADANA
CAPORAL

FITXA 31

jornada anual o bé
durant tot l'any
Incompatibilitat:

El lloc està subjecte al
règim general
d’incompatibilitats

Ampliació de dedicació:

d'unes hores del dia o
d'alguns dies de la
setmana
Flexibilitat:

No es presenta

No es presenta

D

FUNCIONS GENÈRIQUES DEL LLOC

D1

Objectiu fonamental del lloc o missió
(Només a omplir en cas de que es tracti d’un lloc de comandament i/o lloc singular)

Organitzar i supervisar les activitats vinculades a la funció policial en els àmbits de la
seguretat ciutadana i de l'organització del trànsit, que es desenvolupin durant el seu torn de
treball, d'acord amb les directrius fixades pel Cap de Policia Local, i amb els procediments
establerts per la corporació i la legislació vigent.

D1

Funcions

Com a caporal:
- Organitzar i supervisar les tasques de vigilància del personal al seu càrrec durant el seu torn
de treball.
- Supervisar els parts diaris dels agents que té assignats per tal de controlar les incidències
produïdes durant el torn de treball.
- Informar al superior jeràrquic de les incidències que s’han produït durant el seu torn de
treball.
- Vetllar pel bon estat de les dependències policials i el material assignat al personal així com
la uniformitat, vehicles, etc.
- Vetllar així mateix, per la imatge, comportament i tracte a la ciutadania, assegurant la
qualitat dels serveis que es presten.
Amb caràcter general correspon a aquest lloc de treball la realització de les funcions descrites
a l’article 11 i 12 de la Llei de Policies Locals de Catalunya.
Més concretarment:
- Exercir les funcions de sergent durant la seva absència.

Pàgina 2 Caporal

Ajuntament d'Anglès
SEGURETAT CIUTADANA
CAPORAL

FITXA 31

- Dur a terme la inspecció a la via pública tot vetllant pel compliment de la normativa
d'aplicació sobre noves llicències d'obertura i canvis de titularitat que es produeixen en la
propietat dels locals de pública concurrència, activitats recreatives i establiments públics, i
facilitar al cos de mossos d'esquadra informació periòdica.
- Instruir la denúncies en cas d'obertura i canvi de titularitat sense llicència o si es
sobrepassa els límits permesos.
- Rebre les comunicacions de noves llicències d'obres i assegurar el compliment de les
resolucions al seu respecte en tant que policia administrativa.
- Posar en coneixement de l'òrgan competent si està executant una obra que no disposa de
llicència o si s'executen obres amb llicència caducada.
- Fer visites periòdiques als béns de titularitat municipal i vetllar pel seu bon ús.
- Informar sobre les visites efectuades en el seu àmbit de competència.
- Informar i proposar al superior qualsevol qüestió que pugui millorar els serveis municipals i
convivència ciutadana.
- Rebre totes les denúncies relacionades amb il·lícits penals o administratius que formulin la
ciutadania, tot practicant les diligències immediates adequades per protegir i assegurar les
proves necessàries per al procés, i derivant, posteriorment i a efectes d'investigació, al cos
que en tingui la titularitat de la competència.
- Realitzar campanyes específiques de trànsit en zona urbana.
- Dur a terme control de documentació en zona urbana.
- Comprovar i informar de les anomalies de senyalització en zona urbana.
- Dur a terme accions d’educació viària al municipi.
- Assumir la resta d'obligacions a les que estan sotmesos d'acord amb la normativa vigent i
els convenis signat entre l'Ajuntament d'Anglès i les altres administracions competents, i
d'acord a la reglamentació municipal del cos.
- Utilitzar el paquet integral de programes informàtics dissenyats pel treball d’oficina.
- 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.

E

CONDICIONS DE TREBALL

E1

Esforços físics
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Ajuntament d'Anglès
SEGURETAT CIUTADANA
CAPORAL
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El desplaçament de pesos (materials o persones) o les postures forçades són habituals tot i
que acostuma a ser una part de la jornada, no superant la meitat de la mateixa
E2

Ambient de treball

Condicions climàtiques dures i/o desagradables durant una part de la jornada, no superant la
meitat de la mateixa
E3

Soroll

Absència general de soroll i vibracions en el lloc de treball
E4

Perillositat

Risc de patir danys molt greus que poden comportar baixa laboral amb invalidesa o, fins i tot,
la mort
E5

Criticitat temporal

Vinculat al compliment de terminis no ajornables i les conseqüències de l'incompliment són
de gran afectació a nivell legal, econòmic, huma o d'imatge corporativa
E6

Criticitat emocional

Circumstancialment es realitza l'assistència a persones en situacions humanament
dramàtiques
E7

Atenció canviant

Barreja molt intensa entre treball tècnic/administratiu i atenció al públic i/o al client
E8

Criticitat per errades

Errades amb conseqüències molt greu i irreparables. L'activitat requereix un màxim nivell de
concentració per tal d'evitar-les
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F

PROVISIÓ DEL LLOC

F1

Requisits per a la seva provisió

Formació reglada:

Titulació equivalent a la pròpia del grup de classificació C2 del
personal funcionari.

Nivell de català:

Nivell de coneixement de català exigit per l'Ajuntament, d'acord amb
el Decret 233/2002 sobre accés, promoció i mobilitat de les policies
locals.

Altres:

- Curs de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya - Permisos de
conduir A i B. - 2 anys d'antiguitat en la categoria immediatament
inferior.

F2

Mèrits rellevants a considerar en la seva provisió

Formació complementària:

-

Direcció i coordinació d'equips de treball

- Seguretat d’edificis i d’instal·lacions
- Primers auxilis.
- Mediació.
- Mobilitat.
- Educació i seguretat viària.
- Gestió del trànsit.
- Plans d'emergència i prevenció d'incendis
Experiència:
F3

- 2 anys d'antiguitat en la categoria immediatament inferior.

Forma de provisió

Concurs
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FITXA 32

FITXA DESCRIPTIVA DEL LLOC DE TREBALL NÚM. 32

A

IDENTIFICACIÓ

Àrea:

Seguretat Ciutadana

Departament/Unitat:
Denominació del lloc:

Agent

Tipologia:

Lloc base

Dotació d’efectius:

8

Reserva de lloc:

Funcionari/a

B

CARACTERÍSTIQUES ESSENCIALS

Grup:

C1

Nivell:

16

Escala:

Administració Especial

Subescala:

Serveis especials

C

DEDICACIÓ HORÀRIA DEL LLOC I INCOMPATIBILITATS

Dedicació horària setmanal: Especial
L'horari comporta
canvi de torn periòdic
de matí, tarda i nit

Jornada partida:

No es presenta

Canvi de torn:

Dissabtes:

1 o 2 al mes (de 3 a 6 al
trimestre)

Diumenges/festius: 1 o 2 al mes (de 3 a 6 al
trimestre)

Nocturnitat:

Horari habitual (de 22
h a No es presenta6 h)
més d'1/3 de la

Disponibilitat:

No es presenta
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jornada anual o bé
durant tot l'any
Incompatibilitat:

El lloc està subjecte al
règim general
d’incompatibilitats

Ampliació de dedicació:

Flexibilitat:

No es presenta

No es presenta

D

FUNCIONS GENÈRIQUES DEL LLOC

D1

Objectiu fonamental del lloc o missió
(Només a omplir en cas de que es tracti d’un lloc de comandament i/o lloc singular)

D1

Funcions

Amb caràcter general correspon a aquest lloc de treball la realització de les funcions descrites
a l’article 11 i 12 de la Llei de Policies Locals de Catalunya.
A més:
- Dur a terme la inspecció a la via pública tot vetllant pel compliment de la normativa
d'aplicació sobre noves llicències d'obertura i canvis de titularitat que es produeixen en la
propietat dels locals de pública concurrència, activitats recreatives i establiments públics, i
facilitar al cos de mossos d'esquadra informació periòdica.
- Instruir la denúncies en cas d'obertura i canvi de titularitat sense llicència o si es
sobrepassa els límits permesos.
- Rebre les comunicacions de noves llicències d'obres i assegurar el compliment de les
resolucions al seu respecte en tant que policia administrativa.
- Posar en coneixement de l'òrgan competent si està executant una obra que no disposa de
llicència o si s'executen obres amb llicència caducada.
- Fer visites periòdiques als béns de titularitat municipal i vetllar pel seu bon ús.
- Informar sobre les visites efectuades en el seu àmbit de competència.
- Informar i proposar al superior qualsevol qüestió que pugui millorar els serveis municipals i
convivència ciutadana.
- Rebre totes les denúncies relacionades amb il·lícits penals o administratius que formulin la
ciutadania, tot practicant les diligències immediates adequades per protegir i assegurar les
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proves necessàries per al procés, i derivant, posteriorment i a efectes d'investigació, al cos
que en tingui la titularitat de la competència.
- Realitzar campanyes específiques de trànsit en zona urbana.
- Dur a terme control de documentació en zona urbana.
- Comprovar i informar de les anomalies de senyalització en zona urbana.
- Dur a terme accions d’educació viària al municipi.
- Assumir la resta d'obligacions a les que estan sotmesos d'acord amb la normativa vigent i
els convenis signat entre l'Ajuntament d'Anglès i les altres administracions competents, i
d'acord a la reglamentació municipal del cos.
- Utilitzar el paquet integral de programes informàtics dissenyats pel treball d’oficina.
- 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.

E

CONDICIONS DE TREBALL

E1

Esforços físics

El desplaçament de pesos (materials o persones) o les postures forçades són habituals tot i
que acostuma a ser una part de la jornada, no superant la meitat
E2

Ambient de treball

Condicions climàtiques dures i/o desagradables durant una part de la jornada, no superant la
meitat de la mateixa
E3

Soroll

Absència general de soroll i vibracions en el lloc de treball
E4

Perillositat
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Risc de patir danys molt greus que poden comportar baixa laboral amb invalidesa o, fins i tot,
la mort
E5

Criticitat temporal

Vinculat al compliment de terminis no ajornables i les conseqüències de l'incompliment són
de gran afectació a nivell legal, econòmic, huma o d'imatge corporativa
E6

Criticitat emocional

Circumstancialment es realitza l'assistència a persones en situacions humanament
dramàtiques
E7

Atenció canviant

Barreja molt intensa entre treball tècnic/administratiu i atenció al públic i/o al client
E8

Criticitat per errades

Errades amb conseqüències molt greu i irreparables. L'activitat requereix un màxim nivell de
concentració per tal d'evitar-les

F

PROVISIÓ DEL LLOC

F1

Requisits per a la seva provisió

Formació reglada:

Titulació equivalent a la pròpia del grup de classificació C2 del
personal funcionari

Nivell de català:

Nivell de coneixement de català exigit per l'Ajuntament, d'acord amb
el Decret 233/2002 sobre accés, promoció i mobilitat de les policies
locals.

Altres:

- Curs de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya. - Permisos de
conduir A i B. - 2 anys d'antiguitat en la categoria immediatament
inferior.
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F2

Mèrits rellevants a considerar en la seva provisió

Formació complementària:

- Seguretat d’edificis i d’instal·lacions
- Primers auxilis.
- Mediació.
- Mobilitat.
- Educació i seguretat viària.
- Gestió del trànsit.
- Plans d'emergència i prevenció d'incendis

Experiència:

- Com a agent de Policia Local a l'administració local
- Com a agent d'un cos de policia diferent al de la Policia Local

F3

Forma de provisió

Concurs
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FITXA DESCRIPTIVA DEL LLOC DE TREBALL NÚM. 33

A

IDENTIFICACIÓ

Àrea:

Serveis Territorials

Departament/Unitat:

Brigada de serveis municipals

Denominació del lloc:

Encarregat/da d'obres i serveis

Tipologia:

Lloc base

Dotació d’efectius:

1

Reserva de lloc:

Laboral

B

CARACTERÍSTIQUES ESSENCIALS

Grup:

C2

Nivell:

16

Escala:
Subescala:

C

DEDICACIÓ HORÀRIA DEL LLOC I INCOMPATIBILITATS

Dedicació horària setmanal: Ordinària
Jornada partida:

No es presenta

Canvi de torn:

No es presenta

Dissabtes:

1 o 2 al trimestre

Diumenges/festius: 1 o 2 al trimestre

Nocturnitat:

No es presenta

Disponibilitat:

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

Pàgina 1 Encarregat/da d'obres i serveis

Ajuntament d'Anglès
SERVEIS TERRITORIALS
ENCARREGAT/DA D'OBRES I SERVEIS

FITXA 33

Incompatibilitat:

El lloc està subjecte al
règim general
d’incompatibilitats

Ampliació de dedicació:

Flexibilitat:

No es presenta

No es presenta

D

FUNCIONS GENÈRIQUES DEL LLOC

D1

Objectiu fonamental del lloc o missió
(Només a omplir en cas de que es tracti d’un lloc de comandament i/o lloc singular)

Organitzar, planificar, impulsar, coordinar i dirigir la brigada d'obres i de serveis, gestionant
els recursos humans adscrits i el pressupost disponible, i supervisant la consecució dels
resultats esperats, d’acord amb les directrius del seu superior, i amb la normativa vigent.
Realitzar tasques pròpies d’oficial d’obres i serveis.

D1

Funcions

- Realitzar tasques d'oficial d'obres i serveis.
- Definir els objectius a assolir per part de la brigada de serveis municipals i controlar i avaluar
el seu grau d'assoliment.
- Dirigir, coordinar i supervisar l'activitat del personal al seu càrrec.
- Dirigir projectes d'obres municipals, de manteniment i de muntatge, així com la seva
realització efectiva, verificant el seu nivell de qualitat.
- Analitzar les demandes dels treballs destinats a la brigada per tal de determinar la
necessitat de materials i temps de durada dels treballs.
- Donar instruccions i supervisar el personal de la brigada en el desenvolupament de les seves
tasques, establint una adequada distribució de la càrrega de treball entre els seus
components.
- Encarregar-se de la previsió dels materials necessaris per als treballs encomanats per tal de
tenir-los disponibles en els terminis previstos.
- Gestionar l’inventari del material de la brigada.
- Dur a terme tasques de supervisió de serveis externalitzats o contractats externament,
d'acord a les instruccions del seu superior, si s'escau.
- Assistir a les reunions de coordinació necessàries amb la seva àrea i la resta d'àmbits de
l'ajuntament per tal d'establir i millorar els protocols d'actuació quan esdevingui necessari.
- Conduir el vehicle/s assignat/s per a poder supervisar els treballs que realitza la brigada en
diferents punts del municipi, traslladar personal, material, entre d'altres treballs de trasllat.
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- 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 de
la Corporació.
- 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.

E

CONDICIONS DE TREBALL

E1

Esforços físics

El desplaçament de pesos (materials o persones) o les postures forçades són quotidianes i
ocupen la major part de la jornada i són especialment intenses
E2

Ambient de treball

Condicions climàtiques extremes i/o molt desagradables i penoses
E3

Soroll

Sotmès a sorolls i/o vibracions de moderada intensitat
E4

Perillositat

Risc de patir danys greus que poden comportar hospitalització, baixa de llarga durada i/o
intervenció quirúrgica
E5

Criticitat temporal

Vinculat al compliment de terminis no ajornables i les conseqüències de l'incompliment són
de gran afectació a nivell legal, econòmic, huma o d'imatge corporativa
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E6

Criticitat emocional

Absència general de criticitat emocional
E7

Atenció canviant

Absència general d'atenció canviant
E8

Criticitat per errades

Errades de conseqüències molt importants malgrat ser reparables. L'activitat requereix un alt
nivell de concentració per tal d'evitar-les

F

PROVISIÓ DEL LLOC

F1

Requisits per a la seva provisió

Formació reglada:

Titulació equivalent a la pròpia del grup de classificació C2 del
personal funcionari.

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:

- Permís de conduir del tipus B

F2

Mèrits rellevants a considerar en la seva provisió

Formació complementària:

- Direcció i coordinació d'equips de treball
- Obra civil
- Carnet de carretó elevador
- Jardineria
- Carnet d'aplicador i manipulador de productes fitosanitaris
- Obra auxiliar d'edificació
- Material de construcció
- Carnet per la prevenció i control de la legionel·losi
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- Carnet d'electricista
- Gestió de magatzem de materials
- Permís de conduir del tipus C
- Prevenció de riscos laborals
Experiència:

F3

- Com a oficial paleta o oficial de 1a a l'administració pública
i/o al sector privat.

Forma de provisió

Concurs
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FITXA DESCRIPTIVA DEL LLOC DE TREBALL NÚM. 34

A

IDENTIFICACIÓ

Àrea:

Intervenció

Departament/Unitat:
Denominació del lloc:

Tècnic d'Administració General - TAG (Serveis
econòmics)

Tipologia:

Lloc base

Dotació d’efectius:

1

Reserva de lloc:

Funcionari/a

B

CARACTERÍSTIQUES ESSENCIALS

Grup:

A1

Nivell:

24

Escala:

Administració General

Subescala:

Tècnica

C

DEDICACIÓ HORÀRIA DEL LLOC I INCOMPATIBILITATS

Dedicació horària setmanal: Ordinària
Jornada partida:

Treballar un matí o una
tarda més enllà de la
distribució de la
jornada estàndard
establerta a la
corporaci

Canvi de torn:

Dissabtes:

No es presenta

Diumenges/festius: No es presenta

Nocturnitat:

No es presenta

Disponibilitat:

No es presenta

No es presenta
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Incompatibilitat:

El lloc està subjecte al
règim general
d’incompatibilitats

Ampliació de dedicació:

Flexibilitat:

No es presenta

No es presenta

D

FUNCIONS GENÈRIQUES DEL LLOC

D1

Objectiu fonamental del lloc o missió
(Només a omplir en cas de que es tracti d’un lloc de comandament i/o lloc singular)

D1

Funcions

- Dur a terme la gestió pressupostària i comptable.
- Efectuar el tancament i liquidació del pressupost.
- Preparar l’expedient del Compte General.
- Realitzar estudis de costos.
- Realitzar el cost efectiu.
- Fer el seguiment trimestral del Pressupost als efectes del formulari que es presenta al
Ministeri.
- Fiscalització d’expedients amb contingut econòmic.
- Assessorar i emetre informes, dictàmens i propostes en l’àmbit econòmicfinancer o
pressupostari, així com informes de repercussió econòmic -financera de noves iniciatives de
l’Ajuntament, per encàrrec del seu superior.
- Col·laborar amb l’interventor/a en la fiscalització d’actes, documents o expedients que
comportin el reconeixement de drets i obligacions de contingut econòmic així com dels
ingressos i recaptacions o que puguin tenir repercussió financera o patrimonial, emetent
l’informe corresponent o formulant les esmenes que escaigui.
- Dur a terme la fiscalització de contractes i nòmines.
- Col·laborar en la confecció dels pressupostos municipals, el seguiment de l’execució
pressupostària, el seguiment dels projectes amb finançament afectat, la liquidació del
pressupost, el control de costos, i el control i inventari del patrimoni municipal.
- Fiscalitzar convenis de col·laboració amb entitats i agents aliens a l’Ajuntament.
- Fiscalitzar subvencions i convenis subscrits amb altres Ens.
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- Coordinar-se amb altres tècnics de l'Àrea o de la resta de l'Ajuntament, quan sigui
necessari, per al desenvolupament d'actuacions, i la seva publicació i difusió.
- Mantenir els contactes necessaris amb altres organismes, administracions, empreses, etc.
Així com amb altres departaments de la Corporació per tal de realitzar adequadament les
tasques assignades.
- Assistir i participar en els actes públics, comissions, reunions o grups de treball als quals
sigui designat/ada en la seva matèria competencial.
- Impartir formació interna al personal de la casa.
- 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.

E

CONDICIONS DE TREBALL

E1

Esforços físics

Restar dret, desplaçament a peu o en bicicleta i càrrega física d'equips o vestimenta de
manera habitual
E2

Ambient de treball

Ambient propi d'oficina o d'espais similars
E3

Soroll

Absència general de soroll i vibracions en el lloc de treball
E4

Perillositat

Absència general de risc i/o no es presenten normalment en el lloc de treball
E5

Criticitat temporal
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Vinculat al compliment de terminis no ajornables i les conseqüències de l'incompliment són
crítiques a nivell legal, econòmic, huma o d'imatge corporativa
E6

Criticitat emocional

Absència general de criticitat emocional
E7

Atenció canviant

Absència general d'atenció canviant
E8

Criticitat per errades

Errades amb conseqüències molt greu i irreparables. L'activitat requereix un màxim nivell de
concentració per tal d'evitar-les

F

PROVISIÓ DEL LLOC

F1

Requisits per a la seva provisió

Formació reglada:

Titulació equivalent a la pròpia del grup de classificació A1 del
personal funcionari: Ciències Econòmiques o Empresarials, Ciències
Actuarials i Financeres o en Intendència Mercantil

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:
F2

Mèrits rellevants a considerar en la seva provisió

Formació complementària:

- Gestió administrativa
- Gestió pública
- Comptabilitat pública i analítica
- Hisendes locals
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- Dret tributari
- Gestió i organització administrativa
- Control pressupostari
Experiència:

F3

- Com a tècnic/a superior d'administració general en l'àmbit
dels serveis econòmics a l'administració pública o al sector
privat.

Forma de provisió

Concurs
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