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1. Introducció 

El present document ha estat elaborat pel Servei d’Assistència a l’Organització 

Municipal (SAOM) de la Diputació de Barcelona com a resultat de la demanda de 

l’Entitat Municipal Descentralitzada (EMD) de Valldoreix, per revisar i actualitzar el 

manual de funcions associat a la vigent  Relació de Llocs de Treball. 

S’acordà, mitjançant document de compromís de data 23 de febrer de 2017,  

formalitzat a tal efecte, realitzar la revisió i actualització demandada. El tècnic del 

SAOM assignat a aquest estudi ha estat Juan Manuel Orbegozo.   

Els documents resultants que es recullen en el present informe són:  

� Informe que reflecteix la metodologia emprada així com les observacions 

rellevants d’aquells llocs de treball que tenen aspectes a tenir en compte. 

� Relació de llocs de treball actual. 

� Relació de llocs de treball proposada amb les modificacions singulars que es 

deriven de l’actualització del manual, bé per assumpció de noves 

responsabilitats i funcions, bé per modificació de condicions de treball i de 

dedicació. 

� Manual de funcions amb fitxes descriptives de llocs de treball actualitzades.  
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2. Objectius i abast 

Tenint en compte el marc normatiu vigent, els objectius del treball han estat: 

• Revisar el contingut funcional dels llocs de treball així com les condicions de 

treball i de dedicació inherents. 

• Incorporar i formalitzar les actualitzacions rellevants i escaients. 

• Realitzar les inferències retributives a incorporar a la Relació de Llocs de 

Treball. 

 

3. Metodologia 

Per tal d’assolir els objectius plantejats, la metodologia s’ha basat en l’anàlisi de dades 

procedents de la documentació facilitada per l’EMD, de la informació consignada per 

els/les empleats/des en els qüestionaris de descripció de llocs de treball i validada pels 

seus caps. 

a) Reunions i sessions de treball: 

En data 23 de febrer de 2017, s’acordà l’abast i la metodologia a emprar  i es 

decidí lliurar els qüestionaris a els/les empleats/des i s’establí un calendari per 

a la seva recollida.  

Un cop constatada la recepció dels qüestionaris es programaren les sessions 

de revisió amb la Vocal de Recursos Humans, Secretària – Interventora i 

Tècnica de recursos humans. Aquestes sessions es van realitzar els dies 9, 29 

i 30 de juny a la seu de l’EMD  

En data  14 de setembre es procedí a la tramesa de la proposta d’informe i dels 

lliurables annexos. 

El dia 30 d’octubre de 2017 es realitzà una sessió de treball de contrast i 

validació  del contingut de l’informe i de les inferències retributives singulars 

derivades. 
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b) Documentació facilitada per l’EMD: 

� Relació de llocs de treball vigent i manual de funcions 

� Acta de valoració de llocs de treball (Expedient de 2008) 

� Expedient de valoració dels llocs de Tècnic/a Tècnic/a de noves tecnologies 

de la informació i comunicació i de Tècnic/a de medi ambient, de data 2 de 

desembre de 2014.  

� Actes de les sessions del comitè de valoració de 17 de novembre de 2015 i 

de 15 de desembre de 2016. 

  

c) Normativa d’aplicació 

� Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 

� Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres 

mesures de reforma administrativa. 

� Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la 

Llei municipal i de règim local de Catalunya. 

� Decret Legislatiu 4/2003, pel qual s’aprova el text refós de l’organització 

comarcal de Catalunya. 

� Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text 

refós de l’Estatut bàsic de l’empleat públic. 

� Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un 

text únic dels preceptes de determinats textos legals vigent a Catalunya en 

matèria de funció pública. 

� Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del 

personal al servei de les entitats locals. 

� Llei 19/2013, de 9 de setembre, de transparència, accés a la informació 

pública i bon govern.  

5



 

 

� Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació 

pública i bon govern. 

� Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos generals de l’Estat per a l’any 

2017. 
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4. Consideracions 

L’elaboració d’aquest treball s’ha fet a partir de la informació extreta dels qüestionaris 

omplerts pels empleats/des i de la documentació facilitada per l’EMD i relacionada a 

l’apartat anterior. 

El nombre de qüestionaris rebuts i revisats ha estat del 100%  És important tenir en 

compte que els continguts expressats en el present informe reflecteixen la situació 

existent a l’EMD en el període de realització del treball de camp (mesos d’abril – juliol 

de 2017). La validesa dels continguts expressats es fonamenta en la documentació i la 

informació proporcionada per l’EMD durant el període esmentat així com a les 

sessions de presentació, contrast i debat de les propostes. Qualsevol situació 

vinculada a la temàtica tractada i ocorreguda amb posterioritat, podria fer obsolets els 

plantejaments aquí expressats.  

De resultes del treball s’ha procedit a revisar, actualitzar i millorar el redactat de les  

fitxes descriptives dels llocs de treball. Han sofert variació que suposi afectació a la 

Relació de Llocs de Treball en la seva part retributiva les següents fitxes descriptives: 

� SSGG13 - Conserge CEIP Ferran i Clua 

� SSGG22 - Tècnic/a de recursos humans 

� SSTT03 - Enginyer/a tècnic/a 

� SSTT05 - Cap administratiu/iva de serveis territorials 

� SSTT12 - Oficial segona conductor 

 Aquestes variacions es poden fonamentar en la previsió continguda a l’article 18, 

apartat set de la vigent Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat 

per a l’any 2017 on es determina que es poden fer de manera excepcional 

adequacions retributives singulars. 

Tot seguit, al document intitulat “Informe de llocs de treballs” s’exposa per a cada fitxa 

descriptiva el que es considera rellevant a la llum de l’anàlisi de la informació 

consultada. 
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5. Relació de llocs de treball  
 

EMD de Valldoreix 
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Relació de Llocs de Treball 

EMD VALLDOREIX
Codi 
fitxa*

Denominació del lloc de treball

Secretari/ària - Interventor/aSSGG01
SERVEIS 
GENERALS

Jornada ordinària de l'ens
Flexibilitat per raons del servei

A1 28 33.200,58 €Funcionari

Llicenciatura en Dret, en Ciències Polítiques i de 
l’Administració, Sociologia. Així com llicenciatura en 
Economia, en Ciències Actuarials i Financeres, Ciències 
Econòmiques i  llicenciatura en Administració i Direcció 
d'Empreses o grau corresponent

Secretari/ària - 
Interventor/a

Concurs de 
mèrits

1 Habilitació 
Nacional

Secretaria - 
Intervenció

Ser funcionari del Cos d’Habilitació Nacional corresponent.

Coneixements de llengua catalana.

Dotació Enquadrament orgànic Règim jurídi Provisió Escala Subescala Categoria Grup NCD C. Esp./Sou totalMobilitat

Tipologia Jornada Requisits titulació

Lloc singular

Tipus de lloc

No

Altres requisits

Administratiu/va secretariaSSGG02
SERVEIS 
GENERALS

Jornada ordinària de l'ens

C1 12 12.810,42 €Laboral

Equivalent a la pròpia del subgrup de classificació C1 del 
personal funcionari.

Administratiu/v
a

Concurs de 
mèrits

1

Nivell de coneixement de català exigit per la Corporació, d’acord 
amb el Decret 161/2002 sobre avaluació i certificació de 
coneixements de català.

Dotació Enquadrament orgànic Règim jurídi Provisió Escala Subescala Categoria Grup NCD C. Esp./Sou totalMobilitat

Tipologia Jornada Requisits titulació

Lloc base

Tipus de lloc

No

Altres requisits

Tècnic/a gestióSSGG03
SERVEIS 
GENERALS

Jornada ordinària de l'ens
.

A2 18 10.580,26 €Funcionari

Equivalent a la pròpia del subgrup de classificació A2 del 
personal funcionari.

Tècnic/a de 
gestió

Concurs de 
mèrits

1 Administració 
General

Tècnica

Nivell de coneixement de català exigit per la Corporació, d’acord 
amb el Decret 161/2002 sobre avaluació i certificació de 
coneixements de català.

Dotació Enquadrament orgànic Règim jurídi Provisió Escala Subescala Categoria Grup NCD C. Esp./Sou totalMobilitat

Tipologia Jornada Requisits titulació

Lloc base

Tipus de lloc

No

Altres requisits

Administratiu/va serveis 
econòmics

SSGG05
SERVEIS 
GENERALS

Jornada ordinària de l'ens

C1 11 8.690,59 €Laboral

Equivalent a la pròpia del subgrup de classificació C1 del 
personal funcionari.

Administratiu/v
a

Concurs de 
mèrits

1

Nivell de coneixement de català exigit per la Corporació, d’acord 
amb el Decret 161/2002 sobre avaluació i certificació de 
coneixements de català.

Dotació Enquadrament orgànic Règim jurídi Provisió Escala Subescala Categoria Grup NCD C. Esp./Sou totalMobilitat

Tipologia Jornada Requisits titulació

Lloc base

Tipus de lloc

No

Altres requisits

Relació de Llocs de Treball.

(*) El contingut funcional dels llocs de treball està descrit en la fitxa indicada per cada codi, respectivament.

EMD VALLDOREIX 16/11/2017
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Codi 
fitxa*

Denominació del lloc de treball

Cap administratiu/va de 
serveis econòmics

SSGG06
SERVEIS 
GENERALS

Jornada ordinària de l'ens

C1 14 13.939,78 €Laboral

Equivalent a la pròpia del subgrup de classificació C1 del 
personal funcionari.

Administratiu/v
a

Concurs de 
mèrits

1 Administració 
General

Administrativa

Nivell de coneixement de català exigit per la Corporació, d’acord 
amb el Decret 161/2002 sobre avaluació i certificació de 
coneixements de català.

Dotació Enquadrament orgànic Règim jurídi Provisió Escala Subescala Categoria Grup NCD C. Esp./Sou totalMobilitat

Tipologia Jornada Requisits titulació

Lloc comand

Tipus de lloc

No

Altres requisits

Tècnic/a de protocol i de 
relacions ciutadanes

SSGG07
SERVEIS 
GENERALS

Major dedicació amb flexibilitat 
per raons de servei

A2 18 12.703,81 €Laboral

Equivalent a la pròpia del subgrup de classificació A2 del 
personal funcionari.

Tècnic/a de 
noves tic

Concurs de 
mèrits

1

Nivell de coneixement de català exigit per la Corporació, d’acord 
amb el Decret 161/2002 sobre avaluació i certificació de 
coneixements de català.

Dotació Enquadrament orgànic Règim jurídi Provisió Escala Subescala Categoria Grup NCD C. Esp./Sou totalMobilitat

Tipologia Jornada Requisits titulació

Lloc base

Tipus de lloc

No

Altres requisits

Responsable d'atenció 
ciutadana

SSGG09
SERVEIS 
GENERALS

L'ordinària de l'ens

C1 14 12.266,87 €Laboral

Equivalent a la pròpia del subgrup de classificació C1 del 
personal funcionari.

Administratiu/v
a

Concurs de 
mèrits

1

Nivell de coneixement de català exigit per la Corporació, d’acord 
amb el Decret 161/2002 sobre avaluació i certificació de 
coneixements de català.

Dotació Enquadrament orgànic Règim jurídi Provisió Escala Subescala Categoria Grup NCD C. Esp./Sou totalMobilitat

Tipologia Jornada Requisits titulació

Lloc comand

Tipus de lloc

No

Altres requisits

Conserge CEIP Ferran i 
Clua

SSGG13
SERVEIS 
TERRITORIALS

Jornada partida especial 
col·legi.

C2 9 9.484,83 €Laboral

Equivalent a la pròpia del grup de classificació AP del 
personal funcionari.

ConsergeConcurs de 
mèrits

1

Nivell de coneixement de català exigit per la Corporació, d’acord 
amb el Decret 161/2002 sobre avaluació i certificació de 
coneixements de català.

Dotació Enquadrament orgànic Règim jurídi Provisió Escala Subescala Categoria Grup NCD C. Esp./Sou totalMobilitat

Tipologia Jornada Requisits titulació

Lloc base

Tipus de lloc

No

Altres requisits

Ordenança (a extingir)SSGG20
SERVEIS 
GENERALS

Jornada ordinària de l'ens

AP 7 11.007,99 €Laboral

Equivalent a la pròpia del grup de classificació AP del 
personal funcionari.

OrdenançaConcurs de 
mèrits

1

Nivell de coneixement de català exigit per la Corporació, d’acord 
amb el Decret 161/2002 sobre avaluació i certificació de 
coneixements de català.

Dotació Enquadrament orgànic Règim jurídi Provisió Escala Subescala Categoria Grup NCD C. Esp./Sou totalMobilitat

Tipologia Jornada Requisits titulació

Lloc base

Tipus de lloc

No

Altres requisits

Relació de Llocs de Treball.

(*) El contingut funcional dels llocs de treball està descrit en la fitxa indicada per cada codi, respectivament.

EMD VALLDOREIX 16/11/2017
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Codi 
fitxa*

Denominació del lloc de treball

Tècnic/a recursos humansSSGG22
SERVEIS 
GENERALS

Jornada ordinària de l'ens.

A2 18 9.140,94 €Laboral

Equivalent a la pròpia del  subgrup de classificació A2 del 
personal funcionari.

Tècnic/a de 
recursos 
humans

Concurs de 
mèrits

1

Nivell de coneixement de català exigit per la Corporació, d’acord 
amb el Decret 161/2002 sobre avaluació i certificació de 
coneixements de català.

Dotació Enquadrament orgànic Règim jurídi Provisió Escala Subescala Categoria Grup NCD C. Esp./Sou totalMobilitat

Tipologia Jornada Requisits titulació

Lloc base

Tipus de lloc

No

Altres requisits

Tècnic/a de noves 
teconologies de la 
informació i comunicació

SSGG23
SERVEIS 
GENERALS

Major dedicació amb flexibilitat 
per raons de servei

A2 18 12.703,81 €Laboral

Equivalent a la pròpia del subgrup de classificació A2 del 
personal funcionari.

Tècnic/a de 
noves tic

Concurs de 
mèrits

1

Nivell de coneixement de català exigit per la Corporació, d’acord 
amb el Decret 161/2002 sobre avaluació i certificació de 
coneixements de català.

Dotació Enquadrament orgànic Règim jurídi Provisió Escala Subescala Categoria Grup NCD C. Esp./Sou totalMobilitat

Tipologia Jornada Requisits titulació

Lloc base

Tipus de lloc

No

Altres requisits

Administratiu/va d'atenció 
ciutadana

SSGG24
SERVEIS 
GENERALS

Jornada odinària 3 dies i 
partida 2 dies

C1 11 9.560,34 €Funcionari

Equivalent a la pròpia del subgrup de classificació C1 del 
personal funcionari.

Administratiu/v
a

Concurs de 
mèrits

1 Administració 
General

Administrativa

Nivell de coneixement de català exigit per la Corporació, d’acord 
amb el Decret 161/2002 sobre avaluació i certificació de 
coneixements de català.

Dotació Enquadrament orgànic Règim jurídi Provisió Escala Subescala Categoria Grup NCD C. Esp./Sou totalMobilitat

Tipologia Jornada Requisits titulació

Lloc base

Tipus de lloc

No

Altres requisits

Responsable de cultura i 
joventut

SSPP01
SERVEIS A LES 
PERSONES

Major dedicació i flexibilitat per 
raons del servei.

A2 24 11.554,06 €Laboral

Equivalent a la pròpia del subgrup de classificació A2 del 
personal funcionari.

Responsable 
de cultura i 

joventut

Concurs de 
mèrits

1

Nivell de coneixement de català exigit per la Corporació, d’acord 
amb el Decret 161/2002 sobre avaluació i certificació de 
coneixements de català.

Dotació Enquadrament orgànic Règim jurídi Provisió Escala Subescala Categoria Grup NCD C. Esp./Sou totalMobilitat

Tipologia Jornada Requisits titulació

Lloc base

Tipus de lloc

No

Altres requisits

Relació de Llocs de Treball.

(*) El contingut funcional dels llocs de treball està descrit en la fitxa indicada per cada codi, respectivament.

EMD VALLDOREIX 16/11/2017
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Codi 
fitxa*

Denominació del lloc de treball

Director/a escola bressolSSPP02
SERVEIS A LES 
PERSONES

Jornada especial de l'escola 
bressol, continuada i amb 
flexibilitat per raons del servei

A2 26 12.910,24 €Laboral

Graduat/ada en Educació infantil o equivalent

Mestre/a 
d'educació 

infantil

Lliure 
designació

1

Nivell de coneixement de català exigit per la Corporació, d’acord 
amb el Decret 161/2002 sobre avaluació i certificació de 
coneixements de català.
Curs de primers auxilis.
Certificat negatiu de delictes de naturalesa sexual, del “Registre 
Central de Delinqüents Sexuals”

Dotació Enquadrament orgànic Règim jurídi Provisió Escala Subescala Categoria Grup NCD C. Esp./Sou totalMobilitat

Tipologia Jornada Requisits titulació

Lloc comand

Tipus de lloc

No

Altres requisits

Educador/a escola bressolSSPP03
SERVEIS A LES 
PERSONES

Jornada especial de l'escola 
bressol, continuada.

C1 12 12.282,29 €Laboral

Estar en possessió d'alguna de les titulacions següents: 
Tècnic especialista en educació infantil (mòdul professional 
III), Tècnic superior en educació infantil, diplomatura de 
magisteri en educació infantil o grau corersponent

Educador/aConcurs de 
mèrits

5

Nivell de coneixement de català exigit per la Corporació, d’acord 
amb el Decret 161/2002 sobre avaluació i certificació de 
coneixements de català.
Curs de primers auxilis.
Certificat de delictes de naturalesa sexual

Dotació Enquadrament orgànic Règim jurídi Provisió Escala Subescala Categoria Grup NCD C. Esp./Sou totalMobilitat

Tipologia Jornada Requisits titulació

Lloc base

Tipus de lloc

No

Altres requisits

Auxiliar educador/aSSPP04
SERVEIS A LES 
PERSONES

Jornada especial de l'escola 
bressol, continuada

C2 10 9.903,23 €Laboral

Equivalent a la pròpia del subgrup de classificació C2 del 
personal funcionari.

Auxiliar 
educador/a

Concurs de 
mèrits

6

Nivell de coneixement de català exigit per la Corporació, d’acord 
amb el Decret 161/2002 sobre avaluació i certificació de 
coneixements de català.
Curs de primers auxilis.
Certificat negatiu de delictes de naturalesa sexual, del “Registre 
Central de Delinqüents Sexuals”

Dotació Enquadrament orgànic Règim jurídi Provisió Escala Subescala Categoria Grup NCD C. Esp./Sou totalMobilitat

Tipologia Jornada Requisits titulació

Lloc base

Tipus de lloc

No

Altres requisits

Administratiu/va de serveis 
personals

SSPP06
SERVEIS A LES 
PERSONES

Jornada partida

C1 11 10.865,26 €Laboral

Equivalent a la pròpia del subgrup de classificació C1 del 
personal funcionari.

Administratiu/v
a

Concurs de 
mèrits

1

Nivell de coneixement de català exigit per la Corporació, d’acord 
amb el Decret 161/2002 sobre avaluació i certificació de 
coneixements de català.

Dotació Enquadrament orgànic Règim jurídi Provisió Escala Subescala Categoria Grup NCD C. Esp./Sou totalMobilitat

Tipologia Jornada Requisits titulació

Lloc base

Tipus de lloc

No

Altres requisits

Relació de Llocs de Treball.

(*) El contingut funcional dels llocs de treball està descrit en la fitxa indicada per cada codi, respectivament.
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Codi 
fitxa*

Denominació del lloc de treball

Tècnic/a d'esports, 
educació, serveis socials i 
sanitat

SSPP07
SERVEIS A LES 
PERSONES

Jornada ordinària de l'ens amb 
flexibilitat per raons de servei.

A2 18 10.580,40 €Laboral

Equivalent a la pròpia del subgrup de classificació A2 del 
personal funcionari.

Tèc.d'esports, 
educació, 

ser.socials i 
sanitat

Concurs de 
mèrits

1

Nivell de coneixement de català exigit per la Corporació, d’acord 
amb el Decret 161/2002 sobre avaluació i certificació de 
coneixements de català.

Dotació Enquadrament orgànic Règim jurídi Provisió Escala Subescala Categoria Grup NCD C. Esp./Sou totalMobilitat

Tipologia Jornada Requisits titulació

Lloc base

Tipus de lloc

No

Altres requisits

Mestre/a  coordinador/a de 
l'escola bressol

SSPP08
SERVEIS A LES 
PERSONES

Jornada especial de l'escola 
bressol, continuada

A2 18 9.320,52 €Laboral

Diplomatura en Magisteri especialitat en Educació Infantil o 
grau corresponent

Mestre/a en 
educació 

infantil

Concurs de 
mèrits

1

Nivell de coneixement de català exigit per la Corporació, d’acord 
amb el Decret 161/2002 sobre avaluació i certificació de 
coneixements de català.
Curs de primers auxilis.
Certificat negatiu de delictes de naturalesa sexual, del “Registre 
Central de Delinqüents Sexuals”

Dotació Enquadrament orgànic Règim jurídi Provisió Escala Subescala Categoria Grup NCD C. Esp./Sou totalMobilitat

Tipologia Jornada Requisits titulació

Lloc base

Tipus de lloc

No

Altres requisits

Enginyer/a tècnic/aSSTT03
SERVEIS 
TERRITORIALS

Jornada ordinària de l'ens amb 
dedicació parcial

A2 22 9.878,63 €Funcionari

Enginyeria Tècnica o grau corresponent

Enginyer/a 
tècnic/a

Concurs de 
mèrits

1 Administració 
Especial

Tècnica

Nivell de coneixement de català exigit per la Corporació, d’acord 
amb el Decret 161/2002 sobre avaluació i certificació de 
coneixements de català.
Carnet de conduir B

Dotació Enquadrament orgànic Règim jurídi Provisió Escala Subescala Categoria Grup NCD C. Esp./Sou totalMobilitat

Tipologia Jornada Requisits titulació

Lloc base

Tipus de lloc

No

Altres requisits

Inspector/a - DelineantSSTT04
SERVEIS 
TERRITORIALS

Jornada ordinària de l'ens

C1 12 11.200,01 €Funcionari

FP2 especialitat delineació o Cicle superior de Formació 
Professional corresponent

DelinenantConcurs de 
mèrits

1 Administració 
Especial

Tècnica

Nivell de coneixement de català exigit per la Corporació, d’acord 
amb el Decret 161/2002 sobre avaluació i certificació de 
coneixements de català.

Dotació Enquadrament orgànic Règim jurídi Provisió Escala Subescala Categoria Grup NCD C. Esp./Sou totalMobilitat

Tipologia Jornada Requisits titulació

Lloc base

Tipus de lloc

No

Altres requisits

Relació de Llocs de Treball.

(*) El contingut funcional dels llocs de treball està descrit en la fitxa indicada per cada codi, respectivament.
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Codi 
fitxa*

Denominació del lloc de treball

Cap administratiu/va de 
serveis territorials

SSTT05
SERVEIS 
TERRITORIALS

Jornada ordinària de l'ens

C1 15 14.081,46 €Funcionari

Equivalent a la pròpia del subgrup de classificació C1 del 
personal funcionari.

Administratiu/v
a

Concurs de 
mèrits

1 Administració 
General

Administrativa

Nivell de coneixement de català exigit per la Corporació, d’acord 
amb el Decret 161/2002 sobre avaluació i certificació de 
coneixements de català.

Dotació Enquadrament orgànic Règim jurídi Provisió Escala Subescala Categoria Grup NCD C. Esp./Sou totalMobilitat

Tipologia Jornada Requisits titulació

Lloc comand

Tipus de lloc

No

Altres requisits

Administratiu/va serveis 
territorials (06)

SSTT06
SERVEIS 
TERRITORIALS

Jornada ordinària de l'ens

C1 12 12.810,42 €Laboral

Equivalent a la pròpia del subgrup de classificació C1 del 
personal funcionari.

Administratiu/v
a

Concurs de 
mèrits

1

Nivell de coneixement de català exigit per la Corporació, d’acord 
amb el Decret 161/2002 sobre avaluació i certificació de 
coneixements de català.

Dotació Enquadrament orgànic Règim jurídi Provisió Escala Subescala Categoria Grup NCD C. Esp./Sou totalMobilitat

Tipologia Jornada Requisits titulació

Lloc base

Tipus de lloc

No

Altres requisits

Administratiu/va serveis 
territorials (07)

SSTT07
SERVEIS 
TERRITORIALS

Jornada ordinària de l'ens

C1 11 8.690,73 €Laboral

Equivalent a la pròpia del subgrup de classificació C1 del 
personal funcionari.

Administratiu/v
a

Concurs de 
mèrits

1

Nivell de coneixement de català exigit per la Corporació, d’acord 
amb el Decret 161/2002 sobre avaluació i certificació de 
coneixements de català.

Dotació Enquadrament orgànic Règim jurídi Provisió Escala Subescala Categoria Grup NCD C. Esp./Sou totalMobilitat

Tipologia Jornada Requisits titulació

Lloc base

Tipus de lloc

No

Altres requisits

Tècnic/a promoció 
econòmica, comerç, 
disciplina urbanística i 
tresoreria

SSTT09
SERVEIS 
TERRITORIALS

Jornada ordinària de l'ens

A1 24 8.956,84 €Funcionari

Equivalent a la pròpia del sugrup de classificació A1 del 
personal funcionari.

Tècnic/a 
superior

Concurs de 
mèrits

1 Administració 
General

Tècnica

Nivell de coneixement de català exigit per la Corporació, d’acord 
amb el Decret 161/2002 sobre avaluació i certificació de 
coneixements de català.

Dotació Enquadrament orgànic Règim jurídi Provisió Escala Subescala Categoria Grup NCD C. Esp./Sou totalMobilitat

Tipologia Jornada Requisits titulació

Lloc base

Tipus de lloc

No

Altres requisits

Cap encarregat/da brigadaSSTT10
SERVEIS 
TERRITORIALS

Jornada ordinària de l'ens

C2 16 15.486,41 €Laboral

Equivalent a la pròpia del subgrup de classificació C2 del 
personal funcionari.

Oficial primera 
paleta

Lliure 
designació

1

Nivell de coneixement de català exigit per la Corporació, d’acord 
amb el Decret 161/2002 sobre avaluació i certificació de 
coneixements de català.

Carnet de conduir B

Dotació Enquadrament orgànic Règim jurídi Provisió Escala Subescala Categoria Grup NCD C. Esp./Sou totalMobilitat

Tipologia Jornada Requisits titulació

Lloc de com

Tipus de lloc

No

Altres requisits

Relació de Llocs de Treball.

(*) El contingut funcional dels llocs de treball està descrit en la fitxa indicada per cada codi, respectivament.
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Codi 
fitxa*

Denominació del lloc de treball

Oficial/a segona conductorSSTT12
SERVEIS 
TERRITORIALS

Jornada ordinària de l'ens

C2 9 10.006,88 €Laboral

Equivalent a la pròpia del subgrup de classificació C2 del 
personal funcionari.

Oficial segona 
conductor

Concurs de 
mèrits

1

Nivell de coneixement de català exigit per la Corporació, d’acord 
amb el Decret 161/2002 sobre avaluació i certificació de 
coneixements de català.

Carnet de conduir B

Dotació Enquadrament orgànic Règim jurídi Provisió Escala Subescala Categoria Grup NCD C. Esp./Sou totalMobilitat

Tipologia Jornada Requisits titulació

Lloc base

Tipus de lloc

No

Altres requisits

Oficial/a primera paletaSSTT13
SERVEIS 
TERRITORIALS

Jornada ordinària de l'ens

C2 10 11.812,13 €Laboral

Equivalent a la pròpia del subgrup de classificació C2 del 
personal funcionari.

Oficial primera 
paleta

Concurs de 
mèrits

1

Nivell de coneixement de català exigit per la Corporació, d’acord 
amb el Decret 161/2002 sobre avaluació i certificació de 
coneixements de català.

Carnet de conduir B

Dotació Enquadrament orgànic Règim jurídi Provisió Escala Subescala Categoria Grup NCD C. Esp./Sou totalMobilitat

Tipologia Jornada Requisits titulació

Lloc base

Tipus de lloc

No

Altres requisits

Oficial/a segona paletaSSTT14
SERVEIS 
TERRITORIALS

Jornada ordinària de l'ens

C2 9 10.498,67 €Laboral

Equivalent a la pròpia del subgrup de classificació C2 del 
personal funcionari.

Oficial segona 
paleta

Concurs de 
mèrits

1

Nivell de coneixement de català exigit per la Corporació, d’acord 
amb el Decret 161/2002 sobre avaluació i certificació de 
coneixements de català.

Carnet de conduir B

Dotació Enquadrament orgànic Règim jurídi Provisió Escala Subescala Categoria Grup NCD C. Esp./Sou totalMobilitat

Tipologia Jornada Requisits titulació

Lloc base

Tipus de lloc

No

Altres requisits

Oficial/a primera de 
manteniment general

SSTT15
SERVEIS 
TERRITORIALS

Jornada de tarda

C2 10 10.363,06 €Laboral

Equivalent a la pròpia del subgrup de classificació C2 del 
personal funcionari.

Oficial primera 
de 

manteniment

Concurs de 
mèrits

1

Nivell de coneixement de català exigit per la Corporació, d’acord 
amb el Decret 161/2002 sobre avaluació i certificació de 
coneixements de català.
Estar en possessió del carnet de conduir B

Dotació Enquadrament orgànic Règim jurídi Provisió Escala Subescala Categoria Grup NCD C. Esp./Sou totalMobilitat

Tipologia Jornada Requisits titulació

Lloc base

Tipus de lloc

No

Altres requisits

Relació de Llocs de Treball.

(*) El contingut funcional dels llocs de treball està descrit en la fitxa indicada per cada codi, respectivament.
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Codi 
fitxa*

Denominació del lloc de treball

PeóSSTT18
SERVEIS 
TERRITORIALS

Jornada ordinària de l'ens

AP 7 9.447,36 €Laboral

Equivalent a la pròpia del grup de classificació AP del 
personal funcionari.

Concurs de 
mèrits

3

Nivell de coneixement de català exigit per la Corporació, d’acord 
amb el Decret 161/2002 sobre avaluació i certificació de 
coneixements de català.
Carnet de conduir B

Dotació Enquadrament orgànic Règim jurídi Provisió Escala Subescala Categoria Grup NCD C. Esp./Sou totalMobilitat

Tipologia Jornada Requisits titulació

Lloc base

Tipus de lloc

No

Altres requisits

Tècnic/a de medi ambientSSTT23
SERVEIS 
TERRITORIALS

Jornada ordinària de l'ens

A2 22 12.716,95 €Funcionari

Diplomatura universitària en l’àmbit de les Ciències i la 
Enginyeria o grau corresponent

Tècnic/a de 
medi ambient

Concurs de 
mèrits

1 Administració 
Especial

Tècnica

Nivell de coneixement de català exigit per la Corporació, d’acord 
amb el Decret 161/2002 sobre avaluació i certificació de 
coneixements de català.
Carnet de conduir B

Dotació Enquadrament orgànic Règim jurídi Provisió Escala Subescala Categoria Grup NCD C. Esp./Sou totalMobilitat

Tipologia Jornada Requisits titulació

Lloc base

Tipus de lloc

No

Altres requisits

Arquitecte/a municipalSSTT24
SERVEIS 
TERRITORIALS

Jornada ordinària de l'ens

A1 24 14.288,05 €Funcionari

Arquitectura superior o grau corresponent

Arquitecte/aConcurs de 
mèrits

1 Administració 
Especial

Tècnica

Nivell de coneixement de català exigit per la Corporació, d’acord 
amb el Decret 161/2002 sobre avaluació i certificació de 
coneixements de català.
Carnet de conduir B

Dotació Enquadrament orgànic Règim jurídi Provisió Escala Subescala Categoria Grup NCD C. Esp./Sou totalMobilitat

Tipologia Jornada Requisits titulació

Lloc singular

Tipus de lloc

No

Altres requisits

Cap d'urbanisme i mobilitatSSTT26
SERVEIS 
TERRITORIALS

Jornada ordinària per l'ens 
amb flexibilitat per raons del 
servei.

A1 26 17.467,14 €Funcionari

Arquitectura superior o grau corresponent

Arquitecte/aLliure 
designació

1 Administració 
Especial

Tècnica

Nivell de coneixement de català exigit per la Corporació, d’acord 
amb el Decret 161/2002 sobre avaluació i certificació de 
coneixements de català.
Carnet de conduir B

Dotació Enquadrament orgànic Règim jurídi Provisió Escala Subescala Categoria Grup NCD C. Esp./Sou totalMobilitat

Tipologia Jornada Requisits titulació

Lloc comand

Tipus de lloc

No

Altres requisits

Relació de Llocs de Treball.

(*) El contingut funcional dels llocs de treball està descrit en la fitxa indicada per cada codi, respectivament.
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Codi 
fitxa*

Denominació del lloc de treball

Arquitecte/a tècnic/aSSTT28
SERVEIS 
TERRITORIALS

Jornada ordinària de l'ens

A2 22 12.716,95 €Funcionari

Arquitectura tècnica o grau corresponent.

Arquitecte/a 
tècnic/a

Concurs de 
mèrits

1 Administració 
Especial

Tècnica

Nivell de coneixement de català exigit per la Corporació, d’acord 
amb el Decret 161/2002 sobre avaluació i certificació de 
coneixements de català.
Carnet de conduir B

Dotació Enquadrament orgànic Règim jurídi Provisió Escala Subescala Categoria Grup NCD C. Esp./Sou totalMobilitat

Tipologia Jornada Requisits titulació

Lloc base

Tipus de lloc

No

Altres requisits

Cap de serveis urbansSSTT29
SERVEIS 
TERRITORIALS

Jornada ordinària per l'ens 
amb flexibilitat per raons del 
servei.

A2 26 14.423,36 €Funcionari

Arquitectura tècnica, enginyeria tècnica o grau corresponent

Lliure 
designació

1 Administració 
Especial

Tècnica

Nivell de coneixement de català exigit per la Corporació, d’acord 
amb el Decret 161/2002 sobre avaluació i certificació de 
coneixements de català.
Carnet de conduir B

Dotació Enquadrament orgànic Règim jurídi Provisió Escala Subescala Categoria Grup NCD C. Esp./Sou totalMobilitat

Tipologia Jornada Requisits titulació

Lloc comand

Tipus de lloc

No

Altres requisits

Oficial/a primeraSSTT30
SERVEIS 
TERRITORIALS

Jornada ordinària de l'ens

C2 10 10.363,06 €Laboral

Equivalent a la pròpia del subgrup de classificació C2 del 
personal funcionari.

Oficial primeraConcurs de 
mèrits

2

Nivell de coneixement de català exigit per la Corporació, d’acord 
amb el Decret 161/2002 sobre avaluació i certificació de 
coneixements de català.
Estar en possessió del carnet de conduir B

Dotació Enquadrament orgànic Règim jurídi Provisió Escala Subescala Categoria Grup NCD C. Esp./Sou totalMobilitat

Tipologia Jornada Requisits titulació

Lloc base

Tipus de lloc

No

Altres requisits

Agent cívicSSTT31
SERVEIS 
TERRITORIALS

Jornada partida de l'ens

C1 12 12.302,79 €Laboral

Equivalent a la pròpia del subgrup de classificació C1 del 
personal funcionari.

Agents cívicConcurs de 
mèrits

1

Nivell de coneixement de català exigit per la Corporació, d’acord 
amb el Decret 161/2002 sobre avaluació i certificació de 
coneixements de català.

Dotació Enquadrament orgànic Règim jurídi Provisió Escala Subescala Categoria Grup NCD C. Esp./Sou totalMobilitat

Tipologia Jornada Requisits titulació

Lloc base

Tipus de lloc

No

Altres requisits

Relació de Llocs de Treball.

(*) El contingut funcional dels llocs de treball està descrit en la fitxa indicada per cada codi, respectivament.
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6. Informe dels llocs de treball

Document de treball 

EMD de Valldoreix 
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Informe dels llocs de treball. Document de treball.
EMD VALLDOREIX

SSGG01
Secretari/ària - Interventor/a SERVEIS GENERALS A1 28Lloc singular

Es fa una actualització i major estandardització de les funcions i dels mèrits per a la provisió. 

Es manté la puntuació atorgada l'any 2008 amb 991 punts.

SSGG02
Administratiu/va secretaria SERVEIS GENERALS C1 12Lloc base

Lloc de treball valorat l'any 2008. No comporta més puntuació a la seva valoració. Es manté 

així l'atorgada l'any 2008 amb 283 punts. Per les tasques que es desenvolupen el lloc hauria 

de ser de naturalesa funcionarial. Aquest és un lloc amb un doble component de gestió i 

tramitació administrativa bàsica a l'àmbit de secretaria i de secretari/ària de el/la president/a.

SSGG03
Tècnic/a gestió SERVEIS GENERALS A2 18Lloc base

Lloc valorat l'any 2008 amb 382 punts. No aporta funcions noves rellevants al efectes d'una 

valoració diferent.

SSGG05
Administratiu/va serveis 
econòmics

SERVEIS GENERALS C1 11Lloc base

Lloc de treball valorat l'any 2008. Es poleixen funcions.No comporta més puntuació a la seva 

valoració. Es manté així l'atorgada l'any 2008 amb 223 punts. Per les tasques que es 

desenvolupen el lloc hauria de ser de naturalesa funcionarial.

SSGG06
Cap administratiu/va de 
serveis econòmics

SERVEIS GENERALS C1 14Lloc 
comandament

Aquest lloc de treball hauria de ser de naturalesa funcionarial en raó a les funcions que 

desenvolupa. L'any 2008 es va valorar el lloc amb 335 punts.No s'exposen noves funcions

SSGG07
Tècnic/a de protocol i de 
relacions ciutadanes

SERVEIS GENERALS A2 18Lloc base

Lloc valorat al'any 2008 amb 382 punts. El qüestionari  lliurat no aporta funcions no recollides 

anteriorment i escau mantenir la puntuació.
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Informe dels llocs de treball. Document de treball.
EMD VALLDOREIX

SSGG09
Responsable d'atenció 
ciutadana

SERVEIS GENERALS C1 14Lloc 
comandament

No s'incoporen funcions noves. Es manté la valoració atorgada l'any 2008 amb 301 punts. 

Aquest lloc hauria de ser de naturalesa funcionarial en raó a les tasques que realitza.

SSGG13
Conserge CEIP Ferran i 
Clua

SERVEIS TERRITORIALS C2 9Lloc base

A nivell de funcions no hi ha variació en relació a les descrites i valorades l'any 2008 en què 

s'atorgaren  179 punts. Ara bé, atès que s'està retribuint en altres supòsits el fet de tenir 

jornada partida caldria proposar el mòdul econòmic escaient al present lloc de treball que 

també la té. Es proposa un mòdul és de 116,49 eur/mes a percebre per 14 mensualitats.

SSGG20
Ordenança (a extingir) SERVEIS GENERALS AP 7Lloc base

No hi ha funcions noves ni condicions de treball diferents a les valorades l'any 2008 en què 

s'atorgaren 135 punts.

SSGG22
Tècnic/a recursos humans SERVEIS GENERALS A2 18Lloc base

El lloc va ser valorat l'any 2008 amb 342 punts. Les funcions descrites ara tenen un 

component de gestió tècnica rellevant per la responsabilitat de manteniment dels instruments 

de planificació i ordenació de recursos humans (Plantilla i Relació de Llocs de Treball) que 

fan que el subfactor A.1.2 Formació d'Especialització Complementària i/o Experiència passi 

del nivell 1 (sense o amb baixa especialització - cursos o aprenentage en el lloc de durada 

inferior a tres mesos)  que tenia al nivell 2 (especialització mitjana - cursos o aprenentatge en 

el lloc de durada inferior a dotze mesos). Aquest canvi de nivell fa que la puntuació total sigui 

de 382 punts.

SSGG23
Tècnic/a de noves 
teconologies de la 
informació i comunicació

SERVEIS GENERALS A2 18Lloc base

Lloc valorat a nivell tècnic en desembre de 2014 amb 382 punts. El pefil del lloc té més a 

veure amb un lloc de tècnic de comunicació. El qüestionari no aporta funcions no recollides 

anteriorment.
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Informe dels llocs de treball. Document de treball.
EMD VALLDOREIX

SSGG24
Administratiu/va d'atenció 
ciutadana

SERVEIS GENERALS C1 11Lloc base

Aprovat lloc de treball per Ple de data 13/07/2017. Se li van atorgar 223 punts per assimilació 

a altres llocs d'administratiu/va.

SSPP01
Responsable de cultura i 
joventut

SERVEIS A LES PERSONES A2 24Lloc base

Aquest lloc ja va ser valorat l'any 2008 amb 430 punts. No es justifica un canvi de la seva 

valoració, ni a l'alça ni a la baixa, atès que les funcions no han variat i la seva major dedicació 

ja està retribuïda.

SSPP02
Director/a escola bressol SERVEIS A LES PERSONES A2 26Lloc 

comandament

Es procedeix a estandarditzar més les funcions. L'any 2008 es va valorar amb 504 punts. No 

hi ha funcions o responsabilitats noves,  per tant cal mantenir la valoració atorgada.

SSPP03
Educador/a escola bressol SERVEIS A LES PERSONES C1 12Lloc base

Es procedeix a estandaditzar les funcions. Es valorà el lloc l'any 2008 amb 274 punts que es 

proposa mantenir atès que no hi ha elements fucnionals o de condicions de treball que facin 

variar la mateixa.

SSPP04
Auxiliar educador/a SERVEIS A LES PERSONES C2 10Lloc base

Aquest lloc ja va ser valorat l'any 2008. S'estandarditzen les funcions. No hi ha funcions ni 

condicions de treball diferents a les ja descrites. Cal mantenir la puntuació atorgada de 188 

punts.

SSPP06
Administratiu/va de serveis 
personals

SERVEIS A LES PERSONES C1 11Lloc base

Aquest lloc ja va ser valorat l'any 2008 com a administratiu/va de cultura i se li van atorgar 

223 punts. No hi ha elements nous al seu qëstionari que justifiquin una nova valoració. El lloc 

ja percep un complement de dedicació per jornada partida.
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Informe dels llocs de treball. Document de treball.
EMD VALLDOREIX

SSPP07
Tècnic/a d'esports, 
educació, serveis socials i 
sanitat

SERVEIS A LES PERSONES A2 18Lloc base

Aquest lloc no està ocupat actualment. Està reconsiderant-se la seva existència o 

transformació. Atès que no hi ha ocupant no s'ha rebut qüestionari. Escau mantenir la vigent 

fitxa així com la valoració atorgada l'any 2008 amb 382 punts.

SSPP08
Mestre/a  coordinador/a de 
l'escola bressol

SERVEIS A LES PERSONES A2 18Lloc base

Lloc creat al ple de juliol de 2017

SSTT03
Enginyer/a tècnic/a SERVEIS TERRITORIALS A2 22Lloc base

Es proposa augmentar dedicació fins a l'estandard en raó a la responsabilitat que té 

encomanada com tècnic de prevenció, funció aquesta que s'afegeix a la fitxa descriptiva del 

lloc. No comporta canvi de nivell pel que fa als factors i subfactors de valoració. Per tant, es 

manté la valoració de 427 punts.

SSTT04
Inspector/a - Delineant SERVEIS TERRITORIALS C1 12Lloc base

No exposa cap funció nova. Reprodueix l'actual fitxa de funcions.

SSTT05
Cap administratiu/va de 
serveis territorials

SERVEIS TERRITORIALS C1 15Lloc 
comandament

Des de Secretaria es substenta la necessitat d'una major dedicació atesa la coordinació que 

ha dur així com per  les responsabilitats que desenvolupa com a secretària de comissions 

sectorials de ll'àmbit territorial. No comporta canvi de valoració, sí de dedicació amb un 

increment de 6,67% que es proposa retribuir mitjançant un mòdul econòmic mensual de 

136,66 eur per 14 mensualitats.
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Informe dels llocs de treball. Document de treball.
EMD VALLDOREIX

SSTT06
Administratiu/va serveis 
territorials (06)

SERVEIS TERRITORIALS C1 12Lloc base

Lloc de treball valorat l'any 2008. Es poleixen funcions i s'incorporen les de reforç a 

comptabilitat. No comporta més puntuació a la seva valoració. Es manté així l'atorgada l'any 

2008 amb 283 punts. Per les tasques que es desenvolupen el lloc hauria de ser de 

naturalesa funcionarial.

SSTT07
Administratiu/va serveis 
territorials (07)

SERVEIS TERRITORIALS C1 11Lloc base

Lloc de treball valorat l'any 2008. Es poleixen funcions. No comporta més puntuació a la seva 

valoració. Es manté així l'atorgada l'any 2008 amb 223 punts. Per les tasques que es 

desenvolupen el lloc hauria de ser de naturalesa funcionarial.

SSTT09
Tècnic/a promoció 
econòmica, comerç, 
disciplina urbanística i 
tresoreria

SERVEIS TERRITORIALS A1 24Lloc base

Aporta un qüestionari amb un nivell de concreció de funcions molt elevat, expressades més 

com a tasques i activitats que no pas com funcions.  S'afegeixen les pròpies de l'àmbit de 

Gent gran, Serveis socials i Cooperació. A més de la valoració del 2008, es va realitzar una 

de nova en el sí de la comissió paritària de data 15 de gener de 2016 en raó a les noves 

responsabilitats de tresoreria assumides. Les funcions noves i  afegides no suposen un 

augment de la valoració atorgada.

SSTT10
Cap encarregat/da brigada SERVEIS TERRITORIALS C2 16Lloc de 

comandament

Quant a funcions no s'exposen funcions noves. No implica, doncs, canvi de la puntuació 

atorgada l'any 2008, de 356 punts.No obstant cal establir una adequada organització de la 

disponibilitat i a tal efecte regular-la i retribuir-la. Es proposa assignar-la a varis ocupants de 

llocs de la brigada.Implicaria un projecte de definició, regulació i establiment del mòdul 

econòmic escaient. Atall d'exemple es proposa un mòdul econòmic de 20 euros per dia 

laborable i un de 30 euros per a dissabtes, diumenges i festius. En funció de la dotació de 

personal afectada caldrà fer els càlculs escaients per incorporar-lo com a mòdul o subfactor 

de disponibilitat dins del complement específic o bé considerar-lo com a gratificació a nivell 

personal per jornada amb disponibilitat efectivament realitzada.
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SSTT12
Oficial/a segona conductor SERVEIS TERRITORIALS C2 9Lloc base

Les funcions exposades són les valorades l'any 2008, ara bé les condicions de treball  

exposades fan que la penalitat i riscos haurien de variar a l'alça en el següent sentit:

El subfactor Esforços físics, en nivell moderat, hauria de tenir una freqüència o temps 

d'exposició superior. Així passaria de descripció 21 a 22. Igualment el subfactor de Riscos 

possibles, on el temps d'exposició també passaria de nivell  1 o freqüent a 2 molt freqüent.

Aquests canvis suposarien un increment de 10 punts de condicions de treball i 

conseqüentment en el conjunt de la valoració, la qual  passaria de 188 punts (any 2008) a  

198.

SSTT13
Oficial/a primera paleta SERVEIS TERRITORIALS C2 10Lloc base

Les funcions exposades són les valorades l'any 2008, la puntuació atorgada no varia, essent 

aquesta de 228 punts. Aquest és un lloc a considerar als efectes de la nova organització de la 

disponibilitat.

SSTT14
Oficial/a segona paleta SERVEIS TERRITORIALS C2 9Lloc base

Les funcions exposades són les valorades l'any 2008, la puntuació atorgada no varia, essent 

aquesta de 198 punts.

SSTT15
Oficial/a primera de 
manteniment general

SERVEIS TERRITORIALS C2 10Lloc base

El nom del lloc de treball no s'adiu amb al contingut efectiu realitzat, ni tampoc amb la seva 

classificació com a oficial primera,

SSTT18
Peó SERVEIS TERRITORIALS AP 7Lloc base

No hi ha modificació de funcions ni de condicions de treball en relació a la valoració de l'any 

2008 en què s'atorgaren 146 punts.

SSTT23
Tècnic/a de medi ambient SERVEIS TERRITORIALS A2 22Lloc base

Exposa el  mateix contingut funcional que la corresponent a la  fitxa revisada l'any 2014. No 

procedeix cap modificacio de la valoració realitzada en 2014 amb 427 punts.
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SSTT24
Arquitecte/a municipal SERVEIS TERRITORIALS A1 24Lloc singular

De la informació consignada per l’interessat al qüestionari de llocs de treball d’Arquitecte 

municipal es recull de manera acurada quin és el seu marc funcional. En aquest sentit escau 

recollir la seva proposta de redactat. Atès que essencialment el seu contingut és idèntic a 

l’aprovat per la Comissió de valoració de llocsde treball de 15 de desembre de 2016 , llevat 

de les funcions que han de veure amb mobilitat i transport, assignades amb criteri correcte al 

lloc de Cap d’urbanisme i mobilitat, no s’observen elements que facin alterar els nivells 

corresponents als factors i subfactors de la valoració realitzada l’any 2008 i ratificada per la 

Comissió esmentada. Escau  mantenir els 514 punts de valoració atorgada l'any 2008 i 

ratificada el 2016.

SSTT26
Cap d'urbanisme i mobilitat SERVEIS TERRITORIALS A1 26Lloc 

comandament

Es considera adient incorporar en molt bona part el redactat de les funcions realitzat al 

qüestionari de descripció de llocs de treball elaborat per l’interessat. Quant a la valoració del 

lloc de treball no s’observa, però, cap element de responsabilitat o funció que faci variar els 

nivells atorgats per la Comissió de valoració de llocs de treball en data 10 de març de 2008 i , 

per tant escau mantenir la puntuació de 632 punts. atorgat.

SSTT28
Arquitecte/a tècnic/a SERVEIS TERRITORIALS A2 22Lloc base

Aquest lloc de treball va ser creat  i valorat en el si de la Comissió de valoració de data 

17/11/2015 amb 427 punts. En la revisió feta ara se li incorpora la direcció i supevisió tècnica 

de la brigada municipal i de les empeses de neteja de les dependències municipal. Aquest fet 

però no li suposa canvi en la valoració atorgada per la dita comissió.

SSTT29
Cap de serveis urbans SERVEIS TERRITORIALS A2 26Lloc 

comandament

Lloc i plaça vacants. Es va valorar amb  504 punts en Comissió de valoració de 17/11/2015

SSTT30
Oficial/a primera SERVEIS TERRITORIALS C2 10Lloc base

Aquest lloc de treball i el d'oficial segona conductor són idèntics. Deduïm que la seva 

valoració és la mateixa,  amb 207 punts, que la corresponent a l'Oficial primera de 

manteniment general, doncs les retribucions atorgades són idèntiques. El nom d'Oficial 

primera sense especialització és incongruent.
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SSTT31
Agent cívic SERVEIS TERRITORIALS C1 12Lloc base

Lloc de recent creació. En comissió de valoració de data 15/12/2016 se li atorgaren 268 punts.
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Relació de Llocs de Treball 

EMD VALLDOREIX
Codi 
fitxa*

Denominació del lloc de treball

Secretari/ària - Interventor/aSSGG01

SERVEIS 
GENERALS

Jornada ordinària de l'ens
Flexibilitat per raons del servei

A1 28 33.200,58 €Funcionari

Llicenciatura en Dret, en Ciències Polítiques i de 
l’Administració, Sociologia. Així com llicenciatura en 
Economia, en Ciències Actuarials i Financeres, Ciències 
Econòmiques i  llicenciatura en Administració i Direcció 
d'Empreses o grau corresponent

Secretari/ària - 
Interventor/a

Concurs de 
mèrits

1 Habilitació 
Nacional

Secretaria - 
Intervenció

Ser funcionari del Cos d’Habilitació Nacional corresponent.

Coneixements de llengua catalana.

Dotació Enquadrament orgànic Règim jurídi Provisió Escala Subescala Categoria Grup NCD C. Esp./Sou totalMobilitat

Tipologia Jornada Requisits titulació

Lloc singular

Tipus de lloc

No

Altres requisits

Administratiu/va secretariaSSGG02

SERVEIS 
GENERALS

Jornada ordinària de l'ens

C1 12 12.810,42 €Laboral

Equivalent a la pròpia del subgrup de classificació C1 del 
personal funcionari.

Administratiu/v
a

Concurs de 
mèrits

1

Nivell de coneixement de català exigit per la Corporació, d’acord 
amb el Decret 161/2002 sobre avaluació i certificació de 
coneixements de català.

Dotació Enquadrament orgànic Règim jurídi Provisió Escala Subescala Categoria Grup NCD C. Esp./Sou totalMobilitat

Tipologia Jornada Requisits titulació

Lloc base

Tipus de lloc

No

Altres requisits

Tècnic/a gestióSSGG03

SERVEIS 
GENERALS

Jornada ordinària de l'ens
.

A2 18 10.580,26 €Funcionari

Equivalent a la pròpia del subgrup de classificació A2 del 
personal funcionari.

Tècnic/a de 
gestió

Concurs de 
mèrits

1 Administració 
General

Tècnica

Nivell de coneixement de català exigit per la Corporació, d’acord 
amb el Decret 161/2002 sobre avaluació i certificació de 
coneixements de català.

Dotació Enquadrament orgànic Règim jurídi Provisió Escala Subescala Categoria Grup NCD C. Esp./Sou totalMobilitat

Tipologia Jornada Requisits titulació

Lloc base

Tipus de lloc

No

Altres requisits

Relació de Llocs de Treball.

(*) El contingut funcional dels llocs de treball està descrit en la fitxa indicada per cada codi, respectivament.
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Codi 
fitxa*

Denominació del lloc de treball

Administratiu/va serveis 
econòmics

SSGG05

SERVEIS 
GENERALS

Jornada ordinària de l'ens

C1 11 8.690,59 €Laboral

Equivalent a la pròpia del subgrup de classificació C1 del 
personal funcionari.

Administratiu/v
a

Concurs de 
mèrits

1

Nivell de coneixement de català exigit per la Corporació, d’acord 
amb el Decret 161/2002 sobre avaluació i certificació de 
coneixements de català.

Dotació Enquadrament orgànic Règim jurídi Provisió Escala Subescala Categoria Grup NCD C. Esp./Sou totalMobilitat

Tipologia Jornada Requisits titulació

Lloc base

Tipus de lloc

No

Altres requisits

Cap administratiu/va de 
serveis econòmics

SSGG06

SERVEIS 
GENERALS

Jornada ordinària de l'ens

C1 14 13.939,78 €Laboral

Equivalent a la pròpia del subgrup de classificació C1 del 
personal funcionari.

Administratiu/v
a

Concurs de 
mèrits

1 Administració 
General

Administrativa

Nivell de coneixement de català exigit per la Corporació, d’acord 
amb el Decret 161/2002 sobre avaluació i certificació de 
coneixements de català.

Dotació Enquadrament orgànic Règim jurídi Provisió Escala Subescala Categoria Grup NCD C. Esp./Sou totalMobilitat

Tipologia Jornada Requisits titulació

Lloc comand

Tipus de lloc

No

Altres requisits

Tècnic/a de protocol i de 
relacions ciutadanes

SSGG07

SERVEIS 
GENERALS

Major dedicació amb flexibilitat 
per raons de servei

A2 18 12.703,81 €Laboral

Equivalent a la pròpia del subgrup de classificació A2 del 
personal funcionari.

Tècnic/a de 
noves tic

Concurs de 
mèrits

1

Nivell de coneixement de català exigit per la Corporació, d’acord 
amb el Decret 161/2002 sobre avaluació i certificació de 
coneixements de català.

Dotació Enquadrament orgànic Règim jurídi Provisió Escala Subescala Categoria Grup NCD C. Esp./Sou totalMobilitat

Tipologia Jornada Requisits titulació

Lloc base

Tipus de lloc

No

Altres requisits

Responsable d'atenció 
ciutadana

SSGG09

SERVEIS 
GENERALS

L'ordinària de l'ens

C1 14 12.266,87 €Laboral

Equivalent a la pròpia del subgrup de classificació C1 del 
personal funcionari.

Administratiu/v
a

Concurs de 
mèrits

1

Nivell de coneixement de català exigit per la Corporació, d’acord 
amb el Decret 161/2002 sobre avaluació i certificació de 
coneixements de català.

Dotació Enquadrament orgànic Règim jurídi Provisió Escala Subescala Categoria Grup NCD C. Esp./Sou totalMobilitat

Tipologia Jornada Requisits titulació

Lloc comand

Tipus de lloc

No

Altres requisits

Relació de Llocs de Treball.

(*) El contingut funcional dels llocs de treball està descrit en la fitxa indicada per cada codi, respectivament.
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Codi 
fitxa*

Denominació del lloc de treball

Conserge CEIP Ferran i 
Clua

SSGG13

SERVEIS 
TERRITORIALS

Jornada partida especial 
col·legi.

C2 9 11.115,72 €Laboral

Equivalent a la pròpia del grup de classificació AP del 
personal funcionari.

ConsergeConcurs de 
mèrits

1

Nivell de coneixement de català exigit per la Corporació, d’acord 
amb el Decret 161/2002 sobre avaluació i certificació de 
coneixements de català.

Dotació Enquadrament orgànic Règim jurídi Provisió Escala Subescala Categoria Grup NCD C. Esp./Sou totalMobilitat

Tipologia Jornada Requisits titulació

Lloc base

Tipus de lloc

No

Altres requisits

Ordenança (a extingir)SSGG20

SERVEIS 
GENERALS

Jornada ordinària de l'ens

AP 7 11.007,99 €Laboral

Equivalent a la pròpia del grup de classificació AP del 
personal funcionari.

OrdenançaConcurs de 
mèrits

1

Nivell de coneixement de català exigit per la Corporació, d’acord 
amb el Decret 161/2002 sobre avaluació i certificació de 
coneixements de català.

Dotació Enquadrament orgànic Règim jurídi Provisió Escala Subescala Categoria Grup NCD C. Esp./Sou totalMobilitat

Tipologia Jornada Requisits titulació

Lloc base

Tipus de lloc

No

Altres requisits

Tècnic/a recursos humansSSGG22

SERVEIS 
GENERALS

Jornada ordinària de l'ens.

A2 18 10.580,26 €Laboral

Equivalent a la pròpia del  subgrup de classificació A2 del 
personal funcionari.

Tècnic/a de 
recursos 
humans

Concurs de 
mèrits

1

Nivell de coneixement de català exigit per la Corporació, d’acord 
amb el Decret 161/2002 sobre avaluació i certificació de 
coneixements de català.

Dotació Enquadrament orgànic Règim jurídi Provisió Escala Subescala Categoria Grup NCD C. Esp./Sou totalMobilitat

Tipologia Jornada Requisits titulació

Lloc base

Tipus de lloc

No

Altres requisits

Tècnic/a de noves 
teconologies de la 
informació i comunicació

SSGG23

SERVEIS 
GENERALS

Major dedicació amb flexibilitat 
per raons de servei

A2 18 12.703,81 €Laboral

Equivalent a la pròpia del subgrup de classificació A2 del 
personal funcionari.

Tècnic/a de 
noves tic

Concurs de 
mèrits

1

Nivell de coneixement de català exigit per la Corporació, d’acord 
amb el Decret 161/2002 sobre avaluació i certificació de 
coneixements de català.

Dotació Enquadrament orgànic Règim jurídi Provisió Escala Subescala Categoria Grup NCD C. Esp./Sou totalMobilitat

Tipologia Jornada Requisits titulació

Lloc base

Tipus de lloc

No

Altres requisits

Relació de Llocs de Treball.

(*) El contingut funcional dels llocs de treball està descrit en la fitxa indicada per cada codi, respectivament.
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Codi 
fitxa*

Denominació del lloc de treball

Administratiu/va d'atenció 
ciutadana

SSGG24

SERVEIS 
GENERALS

Jornada odinària 3 dies i 
partida 2 dies

C1 11 9.560,34 €Funcionari

Equivalent a la pròpia del subgrup de classificació C1 del 
personal funcionari.

Administratiu/v
a

Concurs de 
mèrits

1 Administració 
General

Administrativa

Nivell de coneixement de català exigit per la Corporació, d’acord 
amb el Decret 161/2002 sobre avaluació i certificació de 
coneixements de català.

Dotació Enquadrament orgànic Règim jurídi Provisió Escala Subescala Categoria Grup NCD C. Esp./Sou totalMobilitat

Tipologia Jornada Requisits titulació

Lloc base

Tipus de lloc

No

Altres requisits

Responsable de cultura i 
joventut

SSPP01

SERVEIS A LES 
PERSONES

Major dedicació i flexibilitat per 
raons del servei.

A2 24 11.554,06 €Laboral

Equivalent a la pròpia del subgrup de classificació A2 del 
personal funcionari.

Responsable 
de cultura i 

joventut

Concurs de 
mèrits

1

Nivell de coneixement de català exigit per la Corporació, d’acord 
amb el Decret 161/2002 sobre avaluació i certificació de 
coneixements de català.

Dotació Enquadrament orgànic Règim jurídi Provisió Escala Subescala Categoria Grup NCD C. Esp./Sou totalMobilitat

Tipologia Jornada Requisits titulació

Lloc base

Tipus de lloc

No

Altres requisits

Director/a escola bressolSSPP02

SERVEIS A LES 
PERSONES

Jornada especial de l'escola 
bressol, continuada i amb 
flexibilitat per raons del servei

A2 26 12.910,24 €Laboral

Graduat/ada en Educació infantil o equivalent

Mestre/a 
d'educació 

infantil

Lliure 
designació

1

Nivell de coneixement de català exigit per la Corporació, d’acord 
amb el Decret 161/2002 sobre avaluació i certificació de 
coneixements de català.
Curs de primers auxilis.
Certificat negatiu de delictes de naturalesa sexual, del “Registre 
Central de Delinqüents Sexuals”

Dotació Enquadrament orgànic Règim jurídi Provisió Escala Subescala Categoria Grup NCD C. Esp./Sou totalMobilitat

Tipologia Jornada Requisits titulació

Lloc comand

Tipus de lloc

No

Altres requisits

Relació de Llocs de Treball.

(*) El contingut funcional dels llocs de treball està descrit en la fitxa indicada per cada codi, respectivament.
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Codi 
fitxa*

Denominació del lloc de treball

Educador/a escola bressolSSPP03

SERVEIS A LES 
PERSONES

Jornada especial de l'escola 
bressol, continuada.

C1 12 12.282,29 €Laboral

Estar en possessió d'alguna de les titulacions següents: 
Tècnic especialista en educació infantil (mòdul professional 
III), Tècnic superior en educació infantil, diplomatura de 
magisteri en educació infantil o grau corersponent

Educador/aConcurs de 
mèrits

5

Nivell de coneixement de català exigit per la Corporació, d’acord 
amb el Decret 161/2002 sobre avaluació i certificació de 
coneixements de català.
Curs de primers auxilis.
Certificat de delictes de naturalesa sexual

Dotació Enquadrament orgànic Règim jurídi Provisió Escala Subescala Categoria Grup NCD C. Esp./Sou totalMobilitat

Tipologia Jornada Requisits titulació

Lloc base

Tipus de lloc

No

Altres requisits

Auxiliar educador/aSSPP04

SERVEIS A LES 
PERSONES

Jornada especial de l'escola 
bressol, continuada

C2 10 9.903,23 €Laboral

Equivalent a la pròpia del subgrup de classificació C2 del 
personal funcionari.

Auxiliar 
educador/a

Concurs de 
mèrits

6

Nivell de coneixement de català exigit per la Corporació, d’acord 
amb el Decret 161/2002 sobre avaluació i certificació de 
coneixements de català.
Curs de primers auxilis.
Certificat negatiu de delictes de naturalesa sexual, del “Registre 
Central de Delinqüents Sexuals”

Dotació Enquadrament orgànic Règim jurídi Provisió Escala Subescala Categoria Grup NCD C. Esp./Sou totalMobilitat

Tipologia Jornada Requisits titulació

Lloc base

Tipus de lloc

No

Altres requisits

Administratiu/va de serveis 
personals

SSPP06

SERVEIS A LES 
PERSONES

Jornada partida

C1 11 10.865,26 €Laboral

Equivalent a la pròpia del subgrup de classificació C1 del 
personal funcionari.

Administratiu/v
a

Concurs de 
mèrits

1

Nivell de coneixement de català exigit per la Corporació, d’acord 
amb el Decret 161/2002 sobre avaluació i certificació de 
coneixements de català.

Dotació Enquadrament orgànic Règim jurídi Provisió Escala Subescala Categoria Grup NCD C. Esp./Sou totalMobilitat

Tipologia Jornada Requisits titulació

Lloc base

Tipus de lloc

No

Altres requisits

Relació de Llocs de Treball.

(*) El contingut funcional dels llocs de treball està descrit en la fitxa indicada per cada codi, respectivament.
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Codi 
fitxa*

Denominació del lloc de treball

Tècnic/a d'esports, 
educació, serveis socials i 
sanitat

SSPP07

SERVEIS A LES 
PERSONES

Jornada ordinària de l'ens amb 
flexibilitat per raons de servei.

A2 18 10.580,40 €Laboral

Equivalent a la pròpia del subgrup de classificació A2 del 
personal funcionari.

Tèc.d'esports, 
educació, 

ser.socials i 
sanitat

Concurs de 
mèrits

1

Nivell de coneixement de català exigit per la Corporació, d’acord 
amb el Decret 161/2002 sobre avaluació i certificació de 
coneixements de català.

Dotació Enquadrament orgànic Règim jurídi Provisió Escala Subescala Categoria Grup NCD C. Esp./Sou totalMobilitat

Tipologia Jornada Requisits titulació

Lloc base

Tipus de lloc

No

Altres requisits

Mestre/a  coordinador/a de 
l'escola bressol

SSPP08

SERVEIS A LES 
PERSONES

Jornada especial de l'escola 
bressol, continuada

A2 18 9.320,52 €Laboral

Diplomatura en Magisteri especialitat en Educació Infantil o 
grau corresponent

Mestre/a en 
educació 

infantil

Concurs de 
mèrits

1

Nivell de coneixement de català exigit per la Corporació, d’acord 
amb el Decret 161/2002 sobre avaluació i certificació de 
coneixements de català.
Curs de primers auxilis.
Certificat negatiu de delictes de naturalesa sexual, del “Registre 
Central de Delinqüents Sexuals”

Dotació Enquadrament orgànic Règim jurídi Provisió Escala Subescala Categoria Grup NCD C. Esp./Sou totalMobilitat

Tipologia Jornada Requisits titulació

Lloc base

Tipus de lloc

No

Altres requisits

Enginyer/a tècnic/aSSTT03

SERVEIS 
TERRITORIALS

Jornada ordinària establerta 
per l'ens

A2 22 12.717,08 €Funcionari

Enginyeria Tècnica o grau corresponent

Enginyer/a 
tècnic/a

Concurs de 
mèrits

1 Administració 
Especial

Tècnica

Nivell de coneixement de català exigit per la Corporació, d’acord 
amb el Decret 161/2002 sobre avaluació i certificació de 
coneixements de català.
Carnet de conduir B

Dotació Enquadrament orgànic Règim jurídi Provisió Escala Subescala Categoria Grup NCD C. Esp./Sou totalMobilitat

Tipologia Jornada Requisits titulació

Lloc base

Tipus de lloc

No

Altres requisits

Relació de Llocs de Treball.

(*) El contingut funcional dels llocs de treball està descrit en la fitxa indicada per cada codi, respectivament.
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Codi 
fitxa*

Denominació del lloc de treball

Inspector/a - DelineantSSTT04

SERVEIS 
TERRITORIALS

Jornada ordinària de l'ens

C1 12 11.200,01 €Funcionari

FP2 especialitat delineació o Cicle superior de Formació 
Professional corresponent

DelinenantConcurs de 
mèrits

1 Administració 
Especial

Tècnica

Nivell de coneixement de català exigit per la Corporació, d’acord 
amb el Decret 161/2002 sobre avaluació i certificació de 
coneixements de català.

Dotació Enquadrament orgànic Règim jurídi Provisió Escala Subescala Categoria Grup NCD C. Esp./Sou totalMobilitat

Tipologia Jornada Requisits titulació

Lloc base

Tipus de lloc

No

Altres requisits

Cap administratiu/va de 
serveis territorials

SSTT05

SERVEIS 
TERRITORIALS

Jornada ordinària de l'ens amb 
major dedicació

C1 15 15.994,71 €Funcionari

Equivalent a la pròpia del subgrup de classificació C1 del 
personal funcionari.

Administratiu/v
a

Concurs de 
mèrits

1 Administració 
General

Administrativa

Nivell de coneixement de català exigit per la Corporació, d’acord 
amb el Decret 161/2002 sobre avaluació i certificació de 
coneixements de català.

Dotació Enquadrament orgànic Règim jurídi Provisió Escala Subescala Categoria Grup NCD C. Esp./Sou totalMobilitat

Tipologia Jornada Requisits titulació

Lloc comand

Tipus de lloc

No

Altres requisits

Administratiu/va serveis 
territorials (06)

SSTT06

SERVEIS 
TERRITORIALS

Jornada ordinària de l'ens

C1 12 12.810,42 €Laboral

Equivalent a la pròpia del subgrup de classificació C1 del 
personal funcionari.

Administratiu/v
a

Concurs de 
mèrits

1

Nivell de coneixement de català exigit per la Corporació, d’acord 
amb el Decret 161/2002 sobre avaluació i certificació de 
coneixements de català.

Dotació Enquadrament orgànic Règim jurídi Provisió Escala Subescala Categoria Grup NCD C. Esp./Sou totalMobilitat

Tipologia Jornada Requisits titulació

Lloc base

Tipus de lloc

No

Altres requisits

Administratiu/va serveis 
territorials (07)

SSTT07

SERVEIS 
TERRITORIALS

Jornada ordinària de l'ens

C1 11 8.690,73 €Laboral

Equivalent a la pròpia del subgrup de classificació C1 del 
personal funcionari.

Administratiu/v
a

Concurs de 
mèrits

1

Nivell de coneixement de català exigit per la Corporació, d’acord 
amb el Decret 161/2002 sobre avaluació i certificació de 
coneixements de català.

Dotació Enquadrament orgànic Règim jurídi Provisió Escala Subescala Categoria Grup NCD C. Esp./Sou totalMobilitat

Tipologia Jornada Requisits titulació

Lloc base

Tipus de lloc

No

Altres requisits

Relació de Llocs de Treball.

(*) El contingut funcional dels llocs de treball està descrit en la fitxa indicada per cada codi, respectivament.
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Codi 
fitxa*

Denominació del lloc de treball

Tècnic/a promoció 
econòmica, comerç, 
disciplina urbanística i 
tresoreria

SSTT09

SERVEIS 
TERRITORIALS

Jornada ordinària de l'ens

A1 24 8.956,84 €Funcionari

Equivalent a la pròpia del sugrup de classificació A1 del 
personal funcionari.

Tècnic/a 
superior

Concurs de 
mèrits

1 Administració 
General

Tècnica

Nivell de coneixement de català exigit per la Corporació, d’acord 
amb el Decret 161/2002 sobre avaluació i certificació de 
coneixements de català.

Dotació Enquadrament orgànic Règim jurídi Provisió Escala Subescala Categoria Grup NCD C. Esp./Sou totalMobilitat

Tipologia Jornada Requisits titulació

Lloc base

Tipus de lloc

No

Altres requisits

Cap encarregat/da brigadaSSTT10

SERVEIS 
TERRITORIALS

Jornada ordinària de l'ens
Disponibilitat parcial (a decidir 
per la Corporació)

C2 16 15.486,41 €Laboral

Equivalent a la pròpia del subgrup de classificació C2 del 
personal funcionari.

Oficial primera 
paleta

Lliure 
designació

1

Nivell de coneixement de català exigit per la Corporació, d’acord 
amb el Decret 161/2002 sobre avaluació i certificació de 
coneixements de català.

Carnet de conduir B

Dotació Enquadrament orgànic Règim jurídi Provisió Escala Subescala Categoria Grup NCD C. Esp./Sou totalMobilitat

Tipologia Jornada Requisits titulació

Lloc de com

Tipus de lloc

No

Altres requisits

Oficial/a segona conductorSSTT12

SERVEIS 
TERRITORIALS

Jornada ordinària de l'ens

C2 9 10.498,67 €Laboral

Equivalent a la pròpia del subgrup de classificació C2 del 
personal funcionari.

Oficial segona 
conductor

Concurs de 
mèrits

1

Nivell de coneixement de català exigit per la Corporació, d’acord 
amb el Decret 161/2002 sobre avaluació i certificació de 
coneixements de català.

Carnet de conduir B

Dotació Enquadrament orgànic Règim jurídi Provisió Escala Subescala Categoria Grup NCD C. Esp./Sou totalMobilitat

Tipologia Jornada Requisits titulació

Lloc base

Tipus de lloc

No

Altres requisits

Relació de Llocs de Treball.

(*) El contingut funcional dels llocs de treball està descrit en la fitxa indicada per cada codi, respectivament.
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Codi 
fitxa*

Denominació del lloc de treball

Oficial/a primera paletaSSTT13

SERVEIS 
TERRITORIALS

Jornada ordinària de l'ens
Disponibilitat parcial (a decidir 
per la Corporació)

C2 10 11.812,13 €Laboral

Equivalent a la pròpia del subgrup de classificació C2 del 
personal funcionari.

Oficial primera 
paleta

Concurs de 
mèrits

1

Nivell de coneixement de català exigit per la Corporació, d’acord 
amb el Decret 161/2002 sobre avaluació i certificació de 
coneixements de català.

Carnet de conduir B

Dotació Enquadrament orgànic Règim jurídi Provisió Escala Subescala Categoria Grup NCD C. Esp./Sou totalMobilitat

Tipologia Jornada Requisits titulació

Lloc base

Tipus de lloc

No

Altres requisits

Oficial/a segona paletaSSTT14

SERVEIS 
TERRITORIALS

Jornada ordinària de l'ens

C2 9 10.498,67 €Laboral

Equivalent a la pròpia del subgrup de classificació C2 del 
personal funcionari.

Oficial segona 
paleta

Concurs de 
mèrits

1

Nivell de coneixement de català exigit per la Corporació, d’acord 
amb el Decret 161/2002 sobre avaluació i certificació de 
coneixements de català.

Carnet de conduir B

Dotació Enquadrament orgànic Règim jurídi Provisió Escala Subescala Categoria Grup NCD C. Esp./Sou totalMobilitat

Tipologia Jornada Requisits titulació

Lloc base

Tipus de lloc

No

Altres requisits

Oficial/a primera de 
manteniment general

SSTT15

SERVEIS 
TERRITORIALS

Jornada de tarda

C2 10 10.363,06 €Laboral

Equivalent a la pròpia del subgrup de classificació C2 del 
personal funcionari.

Oficial primera 
de 

manteniment

Concurs de 
mèrits

1

Nivell de coneixement de català exigit per la Corporació, d’acord 
amb el Decret 161/2002 sobre avaluació i certificació de 
coneixements de català.
Estar en possessió del carnet de conduir B

Dotació Enquadrament orgànic Règim jurídi Provisió Escala Subescala Categoria Grup NCD C. Esp./Sou totalMobilitat

Tipologia Jornada Requisits titulació

Lloc base

Tipus de lloc

No

Altres requisits

Relació de Llocs de Treball.

(*) El contingut funcional dels llocs de treball està descrit en la fitxa indicada per cada codi, respectivament.
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Codi 
fitxa*

Denominació del lloc de treball

PeóSSTT18

SERVEIS 
TERRITORIALS

Jornada ordinària de l'ens

AP 7 9.447,36 €Laboral

Equivalent a la pròpia del grup de classificació AP del 
personal funcionari.

Concurs de 
mèrits

3

Nivell de coneixement de català exigit per la Corporació, d’acord 
amb el Decret 161/2002 sobre avaluació i certificació de 
coneixements de català.
Carnet de conduir B

Dotació Enquadrament orgànic Règim jurídi Provisió Escala Subescala Categoria Grup NCD C. Esp./Sou totalMobilitat

Tipologia Jornada Requisits titulació

Lloc base

Tipus de lloc

No

Altres requisits

Tècnic/a de medi ambientSSTT23

SERVEIS 
TERRITORIALS

Jornada ordinària de l'ens

A2 22 12.716,95 €Funcionari

Diplomatura universitària en l’àmbit de les Ciències i la 
Enginyeria o grau corresponent

Tècnic/a de 
medi ambient

Concurs de 
mèrits

1 Administració 
Especial

Tècnica

Nivell de coneixement de català exigit per la Corporació, d’acord 
amb el Decret 161/2002 sobre avaluació i certificació de 
coneixements de català.
Carnet de conduir B

Dotació Enquadrament orgànic Règim jurídi Provisió Escala Subescala Categoria Grup NCD C. Esp./Sou totalMobilitat

Tipologia Jornada Requisits titulació

Lloc base

Tipus de lloc

No

Altres requisits

Arquitecte/a municipalSSTT24

SERVEIS 
TERRITORIALS

Jornada ordinària de l'ens

A1 24 14.288,05 €Funcionari

Arquitectura superior o grau corresponent

Arquitecte/aConcurs de 
mèrits

1 Administració 
Especial

Tècnica

Nivell de coneixement de català exigit per la Corporació, d’acord 
amb el Decret 161/2002 sobre avaluació i certificació de 
coneixements de català.
Carnet de conduir B

Dotació Enquadrament orgànic Règim jurídi Provisió Escala Subescala Categoria Grup NCD C. Esp./Sou totalMobilitat

Tipologia Jornada Requisits titulació

Lloc singular

Tipus de lloc

No

Altres requisits

Cap d'urbanisme i mobilitatSSTT26

SERVEIS 
TERRITORIALS

Jornada ordinària per l'ens 
amb flexibilitat per raons del 
servei.

A1 26 17.467,14 €Funcionari

Arquitectura superior o grau corresponent

Arquitecte/aLliure 
designació

1 Administració 
Especial

Tècnica

Nivell de coneixement de català exigit per la Corporació, d’acord 
amb el Decret 161/2002 sobre avaluació i certificació de 
coneixements de català.
Carnet de conduir B

Dotació Enquadrament orgànic Règim jurídi Provisió Escala Subescala Categoria Grup NCD C. Esp./Sou totalMobilitat

Tipologia Jornada Requisits titulació

Lloc comand

Tipus de lloc

No

Altres requisits

Relació de Llocs de Treball.

(*) El contingut funcional dels llocs de treball està descrit en la fitxa indicada per cada codi, respectivament.
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Codi 
fitxa*

Denominació del lloc de treball

Arquitecte/a tècnic/aSSTT28

SERVEIS 
TERRITORIALS

Jornada ordinària de l'ens

A2 22 12.716,95 €Funcionari

Arquitectura tècnica o grau corresponent.

Arquitecte/a 
tècnic/a

Concurs de 
mèrits

1 Administració 
Especial

Tècnica

Nivell de coneixement de català exigit per la Corporació, d’acord 
amb el Decret 161/2002 sobre avaluació i certificació de 
coneixements de català.
Carnet de conduir B

Dotació Enquadrament orgànic Règim jurídi Provisió Escala Subescala Categoria Grup NCD C. Esp./Sou totalMobilitat

Tipologia Jornada Requisits titulació

Lloc base

Tipus de lloc

No

Altres requisits

Cap de serveis urbansSSTT29

SERVEIS 
TERRITORIALS

Jornada ordinària per l'ens 
amb flexibilitat per raons del 
servei.

A2 26 14.423,36 €Funcionari

Arquitectura tècnica, enginyeria tècnica o grau corresponent

Lliure 
designació

1 Administració 
Especial

Tècnica

Nivell de coneixement de català exigit per la Corporació, d’acord 
amb el Decret 161/2002 sobre avaluació i certificació de 
coneixements de català.
Carnet de conduir B

Dotació Enquadrament orgànic Règim jurídi Provisió Escala Subescala Categoria Grup NCD C. Esp./Sou totalMobilitat

Tipologia Jornada Requisits titulació

Lloc comand

Tipus de lloc

No

Altres requisits

Oficial/a primeraSSTT30

SERVEIS 
TERRITORIALS

Jornada ordinària de l'ens

C2 10 10.363,06 €Laboral

Equivalent a la pròpia del subgrup de classificació C2 del 
personal funcionari.

Oficial primeraConcurs de 
mèrits

2

Nivell de coneixement de català exigit per la Corporació, d’acord 
amb el Decret 161/2002 sobre avaluació i certificació de 
coneixements de català.
Estar en possessió del carnet de conduir B

Dotació Enquadrament orgànic Règim jurídi Provisió Escala Subescala Categoria Grup NCD C. Esp./Sou totalMobilitat

Tipologia Jornada Requisits titulació

Lloc base

Tipus de lloc

No

Altres requisits

Agent cívicSSTT31

SERVEIS 
TERRITORIALS

Jornada partida de l'ens

C1 12 12.302,79 €Laboral

Equivalent a la pròpia del subgrup de classificació C1 del 
personal funcionari.

Agents cívicConcurs de 
mèrits

1

Nivell de coneixement de català exigit per la Corporació, d’acord 
amb el Decret 161/2002 sobre avaluació i certificació de 
coneixements de català.

Dotació Enquadrament orgànic Règim jurídi Provisió Escala Subescala Categoria Grup NCD C. Esp./Sou totalMobilitat

Tipologia Jornada Requisits titulació

Lloc base

Tipus de lloc

No

Altres requisits

Relació de Llocs de Treball.

(*) El contingut funcional dels llocs de treball està descrit en la fitxa indicada per cada codi, respectivament.
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8. Manual de funcions proposta

EMD de Valldoreix 
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SSGG01

Secretari/ària - Interventor/a

EMD VALLDOREIX

SERVEIS GENERALS
L-0

TIPOLOGIA DEL LLOC: Lloc singular

ÀREA: SERVEIS GENERALS

DEPARTAMENT:

DEDICACIÓ HORÀRIA SETMANAL: L’estàndard establerta per l'ens

TIPOLOGIA DE LA JORNADA: Jornada ordinària de l'ens
Flexibilitat per raons del servei

DENOMINACIÓ DEL LLOC: Secretari/ària - Interventor/a

FITXA DESCRIPTIVA DEL LLOC DE TREBALL

A IDENTIFICACIÓ 

B � DEDICACIÓ HORÀRIA DEL LLOC
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Secretari/ària - Interventor/a
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SERVEIS GENERALS
L-0

Assumir la funció de secretaria, que inclou la fe pública de tots els actes administratius i acords i 
l'assessorament legal preceptiu, així com la de control i fiscalització interna de la gestió 
econòmicofinancera i pressupostària, d’acord amb les directrius fixades i els procediments 
establerts per la Corporació i les disposicions legals vigents.

La funció de fe pública, la qual comprèn:

- La preparació dels assumptes que hagin de ser inclosos en l’ordre del dia de les sessions que 
celebra el Ple, la Comissió de Govern decisòria i qualsevol altre òrgan col·legiat de la corporació 
en que s’adoptin acords que vinculin a la mateixa, de conformitat amb allò establert per l’Alcalde 
o President de la Corporació i l’assistència al mateix en la realització de la corresponent 
convocatòria, notificant-la amb la deguda antelació als components de l’òrgan col·legiat.

- Custodiar des del moment de la convocatòria la documentació íntegra dels expedients inclosos 
en l’ordre del dia i tenir-la a disposició dels membres del respectiu òrgan col·legiat que desitgin 
examinar-la.

- Aixecar acta de les sessions dels òrgans col·legiats referits al primer punt i sotmetre a 
aprovació al començament de cada sessió la corresponent a la precedent. Un cop aprovada, es 
transcriurà en el Llibre d’Actes autoritzada amb la firma de la Secretària i el vist-i-plau de 
l’Alcalde o President de la Corporació.

- Transcriure al Llibre de Resolucions de la Presidència les dictades per aquesta.

- Certificar tots els actes o resolucions de la Presidència i els acords dels òrgans col·legiats 
decisoris, així com dels antecedents, llibres i documents de l’Entitat.

- Remetre a l’Administració de l’Estat i a la de la Comunitat Autònoma, en els terminis i formes 
determinats reglamentàriament, còpia o, en el seu cas, extracte dels actes i acords dels òrgans 
decisoris de la Corporació, tant col·legiats com unipersonals.

- Anotar en els expedients sota firma, les resolucions i acords que recaiguin.

- Autoritzar, amb les garanties i responsabilitats inherents, les actes de totes les licitacions, 
contractes i documents administratius anàlegs en que intervingui l’entitat.

- Disposar que en la vitrina i tauló d’anuncis es fixin els que siguin preceptius, certificant-se el 
seu resultat si resultés necessari.

- Portar a custodiar el Registre d’Interessos dels membres de la Corporació i l’Inventari de Béns 
de l’Entitat.

La funció d’assessorament legal preceptiu, la qual comprèn:

- Emetre informes previs en aquells supòsits en que així ho ordeni el President de la Corporació 
o quan ho sol·liciti una tercera part de Regidors o diputats amb antelació suficient a la celebració 
de la sessió en que s’hagués de tractar l’assumpte corresponent. Aquests informes hauran de 
senyalar la legislació aplicable en cada cas i l’adequació a la mateixa dels acords en projecte.

- Emetre informe previ sempre que es tracti d’assumptes que requereixin d’aprovació per 

 C  FUNCIONS GENÈRIQUES DEL LLOC 
 

C.1. Objectiu fonamental del lloc o missió 
(Només a omplir en cas de què es tracti d’un lloc singular i/o de comandament) 

 

C.2. Funcions bàsiques  
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majoria especial.

- Emetre informes previs sempre que un precepte legal exprés així ho estableixi.

- Informar, en les sessions dels òrgans col·legiats a que assisteixi i quan es produeixi 
requeriment exprés de qui presideixi, pel que fa als aspectes legals de l’assumpte que es 
discuteixi, amb projecte de col·laborar en la correcció jurídica de la decisió que s’hagi d’adoptar. 
Si en el debat s’ha plantejat alguna qüestió la legalitat de la qual pogués dubtar-se podrà 
sol·licitar al President l’ús de la paraula per assessorar a la Corporació.

- Acompanyar al President o membres de la Corporació en els actes de firma d’escriptures i, si 
així ho demanessin, en les seves visites a autoritats o assistència a reunions, a efectes 
d’assessorament legal.

La funció de Comptabilitat, la qual comprèn:

- La coordinació de les funcions o activitats comptables de l’Entitat Local, en funció del Pla al 
qual es refereix l’article 114 de la llei 7/1985, del 2 d’abril, emetent les instruccions tècniques 
oportunes i inspeccionant la seva aplicació.

- La preparació i redacció del Compte General del Pressupost i la Administració del Patrimoni, 
així com la formulació de la liquidació del pressupost anyal.

- L’examen i informe dels Comptes de Tresoreria i Valors Independents i Auxiliars del 
Pressupost.

La funció de control i fiscalització interna de la gestió econòmicofinancera i   pressupostària, la 
qual comprèn:

- Fiscalitzar, d’acord amb el que preveu la legislació, tot acte, document o expedient que doni 
lloc al reconeixement de drets i obligacions de contingut econòmic o que puguin tenir 
repercussió financera o patrimonial, emetent el corresponent informe o formulant, en el seu cas, 
les objeccions procedents.

- La intervenció formal de l’aplicació de les quantitats destinades a obres, subministres, 
adquisicions i serveis.

- La recepció, examen i censura dels justificants dels manaments expedits a justificar, reclamant-
los al seu venciment.

- La intervenció dels ingressos i fiscalització de tots els actes de gestió tributària.

- L’expedició de certificacions de descobert contra els deutors per recursos, dèficits comptables 
o descoberts.

- L’informe dels projectes de pressupostos i dels expedients de modificació de crèdits dels 
mateixos.

- L’emissió d’informes, dictàmens i propostes que en matèria econòmicofinancera o 
pressupostària li hagin estat sol•licitats per la Presidència, per una tercera part dels Regidors o 
quan es tracti de matèries per a les que legalment s’exigeixi una majoria especial, així com el 
dictamen sobre la procedència de nous serveis o reforma dels existents a efectes de l’avaluació 
de la repercussió econòmicofinancera de les respectives propostes.

I, en general:

- Mantenir els contactes necessaris per a les relacions amb altres entitats, ajuntaments i àrees o 
departaments de la mateixa Corporació, així com donar atenció directa als ciutadans.

- Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament els equips 
relacionats amb la seva activitat, d'acord amb els procediments establerts i la normativa vigent 
en matèria de prevenció de riscos laborals.
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- Adoptar en el tractament de dades de caràcter personal les mesures d’índole tècnica i 
organitzativa establertes per la Corporació i acomplir la normativa vigent en matèria de protecció 
de dades de caràcter personal, així com mantenir el deure de secret i confidencialitat en relació 
a les mateixes, que subsistirà fins i tot una vegada acabada la seva relació laboral/funcionarial 
amb la Corporació.

- I, en general, totes aquelles de caràcter similar que li siguin atribuïdes.
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SSGG01

Secretari/ària - Interventor/a

EMD VALLDOREIX

SERVEIS GENERALS
L-0

Titulació: Llicenciatura en Dret, en Ciències Polítiques i de l’Administració, Sociologia. Així 
com llicenciatura en Economia, en Ciències Actuarials i Financeres, Ciències 
Econòmiques i  llicenciatura en Administració i Direcció d'Empreses o grau 
corresponent

Altres: Ser funcionari del Cos d’Habilitació Nacional corresponent.

Coneixements de llengua catalana.

Naturalesa jurídica: Funcionari

Forma de provisió: Concurs de mèrits

Formació: - Dret Administratiu
- Dret Local
- Gestió pública
- Organització administrativa
- Dret laboral
- Comptabilitat pressupostària
- Control pressupostari
- Pla comptable dels Ens Locals
- Hisendes locals
- Dret urbanístic

Informàtica: Certificat ACTIC nivell BÀSIC o equivalent.

Experiència: En l’àmbit de la funció pública local a nivell d’assessorament legal i gestió 
econòmicoadministrativa en l’Administració pública.

Altres:

E  PROVISIÓ DEL LLOC 

E.1. Requisits per a la seva provisió 

 

E.2. Règim jurídic i forma de provisió del lloc (a determinar per la Corporació) 

 

E.3. Mèrits rellevants a considerar en la seva provisió 
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SSGG02

Administratiu/va secretaria

EMD VALLDOREIX

SERVEIS GENERALS
L-0

TIPOLOGIA DEL LLOC: Lloc base

ÀREA: SERVEIS GENERALS

DEPARTAMENT:

DEDICACIÓ HORÀRIA SETMANAL: L’estàndard establerta per l'ens

TIPOLOGIA DE LA JORNADA: Jornada ordinària de l'ens

DENOMINACIÓ DEL LLOC: Administratiu/va secretaria

FITXA DESCRIPTIVA DEL LLOC DE TREBALL 

A IDENTIFICACIÓ 
 

B � DEDICACIÓ HORÀRIA DEL LLOC 
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SSGG02

Administratiu/va secretaria

EMD VALLDOREIX

SERVEIS GENERALS
L-0

 1. Donar suport en les tasques administratives de la Secretaria General. 

 2. Tramitar la documentació i els assumptes adscrits que han de ser rubricats per la Secretaria 
General 

 3. Tramitar els expedients dels plens ordinaris i extraordinaris. 

 4. Redactar i transcriure els esborranys de les actes de les sessions plenàries. Trametre 
internament la documentació i els expedients als diferents departaments de l’EMD. 

5. Tramitar i realitzar el seguiment dels anuncis en els butlletins oficials. 

 6. Gestionar l’arxiu i el realitzar el seguiment dels expedients del servei adscrit. Gestionar la 
tramesa i la sortida de la documentació. 

 7. Gestionar el contacte amb els diferents proveïdors (operadors de la telefonia mòbil, serveis de 
missatgeria, etc).  Realitzar el seguiment i control.

8. Realitzar la gestió i control de les assegurances de l'EMD, així com el control dels contractes 
de manteniment.

9. Gestionar i controlar els diferents comptes de correu de l'EMD.

10. Donar suport administratiu/va a la presidència, organitzant, controlant i gestionant la seva 
agenda.

11. Col·laborar en la coordinació de les relacions institucionals de la presidència.

12. 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.

13. 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.

14. Adoptar en el tractament de dades de caràcter personal les mesures d’índole tècnica i 
organitzativa establertes per la Corporació i acomplir la normativa vigent en matèria de protecció 
de dades de caràcter personal, així com mantenir el deure de secret i confidencialitat en relació 
a les mateixes, que subsistirà fins i tot una vegada acabada la seva relació laboral/funcionarial 
amb la Corporació.

15. I, en general, totes aquelles de caràcter similar que li siguin atribuïdes.

 C  FUNCIONS GENÈRIQUES DEL LLOC 
 

C.1. Objectiu fonamental del lloc o missió 
(Només a omplir en cas de què es tracti d’un lloc singular i/o de comandament) 

 

C.2. Funcions bàsiques  
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SSGG02

Administratiu/va secretaria

EMD VALLDOREIX

SERVEIS GENERALS
L-0

Titulació: Equivalent a la pròpia del subgrup de classificació C1 del personal funcionari.

Altres: Nivell de coneixement de català exigit per la Corporació, d’acord amb el Decret 
161/2002 sobre avaluació i certificació de coneixements de català.

Naturalesa jurídica: Laboral

Forma de provisió: Concurs de mèrits

Formació: -Gestió administrativa i procediment administratiu
 -Atenció al públic
 -Registre d’entrada i de sortida. 
 -Gestió de qualitat del servei.
 -Organització del treball.

Informàtica: Certificat ACTIC nivell BÀSIC o equivalent.

Experiència: En l'àmbit de la suport administratiu i/o la tramitació administrativa a 
l'Administració pública i/o el sector privat.

Altres:

E  PROVISIÓ DEL LLOC 

E.1. Requisits per a la seva provisió 

 

E.2. Règim jurídic i forma de provisió del lloc (a determinar per la Corporació) 

 

E.3. Mèrits rellevants a considerar en la seva provisió 

 

55





SSGG03

Tècnic/a gestió

EMD VALLDOREIX

SERVEIS GENERALS
L-0

TIPOLOGIA DEL LLOC: Lloc base

ÀREA: SERVEIS GENERALS

DEPARTAMENT:

DEDICACIÓ HORÀRIA SETMANAL: L’estàndard establerta per l'ens

TIPOLOGIA DE LA JORNADA: Jornada ordinària de l'ens
.

DENOMINACIÓ DEL LLOC: Tècnic/a gestió

FITXA DESCRIPTIVA DEL LLOC DE TREBALL 

A IDENTIFICACIÓ 
 

B � DEDICACIÓ HORÀRIA DEL LLOC 
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SSGG03

Tècnic/a gestió

EMD VALLDOREIX

SERVEIS GENERALS
L-0

 1. Assessorar legalment a l’EMD pel que fa referència a termes jurídics, resolucions de recursos 
administratius i en matèria de bases de dades legals (canvis de normativa, etc).Informar, 
assessorar i orientar els regidors així com a la resta de l’equip de govern. 

 2. Redactar informes, decrets, etc. 
 3. Fer propostes de resolució de recursos administratius i tramitar recursos 

contenciosos–administratius (revisar i redactar recursos i al·legacions a disposicions 
administratives generals i normatives que afecten a l’EMD), sota la supervisió spensió del 
Secretari/ària.

 4. Controlar la correcta tramitació de la contrcatació administrativa en l'EMD: Redactar els plecs 
de clàusules administratives, fer la publicació del'anunci de contractació als diaris oficials i al 
perfil del contractant, actuar de secretària de la mesa de contractació, calificar la documentació 
presentada pels licitadors i redactar els contractes administratius un cop s’hagi procedit a 
l’adjudicació per part de l’òrgan competent. 

 5. Redactar les bases reguladores per a l’atorgament d’ajuts i prestacions, així com preparar 
plecs de condicions per a l’adjudicació de serveis i fer el seguiment dels serveis contractats.

 6. Realitzar les tramitacions derivades dels expedients de contractació excepte dels menors. 
 7. Tramitar els expedients de responsabilitat patrimonial, redactant la documentació relacionada. 
 8. Redactar cartes adreçades a organismes oficials i institucions.

9. Impulsar la implantació de l'administració electrònica , formular propostes de millora i donar 
suport al personal de l'EMD.
10. Vetllar per l'adequació a la normativa d'aplicació del portal de transparència de l'entitat i 
responsabilitzarse de la publicació de la informació relativa a càrrecs electes, finances, 
contrcatació, subvencions i altra de rellevància jurídica.
11. Donar suport a la secretària en allò que té a veure amb les sessions dels òrgans col·legitas
12. 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.
13. 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.
14. Adoptar en el tractament de dades de caràcter personal les mesures d’índole tècnica i 
organitzativa establertes per la Corporació i acomplir la normativa vigent en matèria de protecció 
de dades de caràcter personal, així com mantenir el deure de secret i confidencialitat en relació 
a les mateixes, que subsistirà fins i tot una vegada acabada la seva relació laboral/funcionarial 
amb la Corporació.
15. I, en general, totes aquelles de caràcter similar que li siguin atribuïdes.

 C  FUNCIONS GENÈRIQUES DEL LLOC 
 

C.1. Objectiu fonamental del lloc o missió 
(Només a omplir en cas de què es tracti d’un lloc singular i/o de comandament) 

 

C.2. Funcions bàsiques  
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SSGG03

Tècnic/a gestió

EMD VALLDOREIX

SERVEIS GENERALS
L-0

Titulació: Equivalent a la pròpia del subgrup de classificació A2 del personal funcionari.

Altres: Nivell de coneixement de català exigit per la Corporació, d’acord amb el Decret 
161/2002 sobre avaluació i certificació de coneixements de català.

Naturalesa jurídica: Funcionari

Forma de provisió: Concurs de mèrits

Formació: - Dret administratiu general i local i contractació administrativa
 -Introducció a la comptabilitat financera
 -Control pressupostari de nivell mitjà
 -Gestió de qualitat del servei
 -Organització del treball

Informàtica: Certificat ACTIC nivell BÀSIC o equivalent.

Experiència: En l'àmbit del suport tècnicoadministratiu en l’Administració pública i/o en el 
sector privat.

Altres:

E  PROVISIÓ DEL LLOC 

E.1. Requisits per a la seva provisió 

 

E.2. Règim jurídic i forma de provisió del lloc (a determinar per la Corporació) 

 

E.3. Mèrits rellevants a considerar en la seva provisió 
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SSGG05

Administratiu/va serveis econòmics

EMD VALLDOREIX

SERVEIS GENERALS
L-0

TIPOLOGIA DEL LLOC: Lloc base

ÀREA: SERVEIS GENERALS

DEPARTAMENT:

DEDICACIÓ HORÀRIA SETMANAL: L’estàndard establerta per l'ens

TIPOLOGIA DE LA JORNADA: Jornada ordinària de l'ens

DENOMINACIÓ DEL LLOC: Administratiu/va serveis econòmics

FITXA DESCRIPTIVA DEL LLOC DE TREBALL 

A IDENTIFICACIÓ 
 

B � DEDICACIÓ HORÀRIA DEL LLOC 
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SSGG05

Administratiu/va serveis econòmics

EMD VALLDOREIX

SERVEIS GENERALS
L-0

 1. Realitzar les tasques administratives derivades de la comptabilitat (control de factures, 
execució d’ingressos) de la Corporació així com donar suport en l'elaboració del pressupost de 
l?EMD, llevat del capítol 1, així com calcular les previsions de liquidació d'ingressos i despeses.

 2. Elaborar els expedients de modificació de crèdits del pressupost de l'EMD.

 3. Controlar i comptabilitzar els ingressos de l’EMD, gestionar les domiciliacions, així com els 
comunicats mensuals i memòria anual de la recaptació a l'Organisme de Gestió Tributària i 
altres.
 

 4. Controlar i comptabilitzar les despeses de l'EMD així com facilitar als tècnics de les diferents 
àrees les factures i dates d'aprovació de les factures per a la justificació de les subvencions 
atorgades.

 5. Comprovar les propostes de despeses i portar un seguiment de l'execució del pressupost, tot 
informat a el/la Cap d'administratiu/va de serveis econòmics coma el/la Secretari/ària-
Interventor/a de l'estat de les diferents partides pressupostàries.

6. Preparar les transefrències de pagament de factures així com enllestir les devolucions 
d'avals, trecs, ingressos indeguts un cop autoritzades per el/la Secretari/ària - Interventor/a, 
President/a i Tresorer/a. 

7. Controlar els comptes de tresoreria de l'EMD així com dur el control de les Bestretes de caixa 
fixa i resta de pagaments a justificar.

8. Portar el control de la comptabilitat no pressupostària.

 9. Realitzar l’atenció als proveïdors en els temes de facturació així com als diferents 
departaments an matèria d'ajuts econòmics.

10. 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.

11. 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.

12. Adoptar en el tractament de dades de caràcter personal les mesures d’índole tècnica i 
organitzativa establertes per la Corporació i acomplir la normativa vigent en matèria de protecció 
de dades de caràcter personal, així com mantenir el deure de secret i confidencialitat en relació 
a les mateixes, que subsistirà fins i tot una vegada acabada la seva relació laboral/funcionarial 
amb la Corporació.

13. I, en general, totes aquelles de caràcter similar que li siguin atribuïdes.

 C  FUNCIONS GENÈRIQUES DEL LLOC 
 

C.1. Objectiu fonamental del lloc o missió 
(Només a omplir en cas de què es tracti d’un lloc singular i/o de comandament) 

 

C.2. Funcions bàsiques  
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SSGG05

Administratiu/va serveis econòmics

EMD VALLDOREIX

SERVEIS GENERALS
L-0

Titulació: Equivalent a la pròpia del subgrup de classificació C1 del personal funcionari.

Altres: Nivell de coneixement de català exigit per la Corporació, d’acord amb el Decret 
161/2002 sobre avaluació i certificació de coneixements de català.

Naturalesa jurídica: Laboral

Forma de provisió: Concurs de mèrits

Formació:  -Gestió administrativa i procediment administratiu
 -Control, seguiment i verificació de subvencions
 -Comptabilitat financera
 -Comptabilitat pública
 -Conciliació de la gestió pressupostària i la comptabilitat financera
 -Gestió del pressupost
 -L’execució del pressupost

Informàtica: Certificat ACTIC nivell BÀSIC o equivalent.

Experiència: En l’àmbit de la gestió comptable i pressupostària i de la gestió econòmic-
financera d’organitzacions a l’administració pública i/o el sector privat.

Altres:

E  PROVISIÓ DEL LLOC 

E.1. Requisits per a la seva provisió 

 

E.2. Règim jurídic i forma de provisió del lloc (a determinar per la Corporació) 

 

E.3. Mèrits rellevants a considerar en la seva provisió 
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SSGG06

Cap administratiu/va de serveis econòmics

EMD VALLDOREIX

SERVEIS GENERALS
L-0

TIPOLOGIA DEL LLOC: Lloc comandament

ÀREA: SERVEIS GENERALS

DEPARTAMENT:

DEDICACIÓ HORÀRIA SETMANAL: L'estàndard establerta per l'ens

TIPOLOGIA DE LA JORNADA: Jornada ordinària de l'ens

DENOMINACIÓ DEL LLOC: Cap administratiu/va de serveis econòmics

FITXA DESCRIPTIVA DEL LLOC DE TREBALL 

A IDENTIFICACIÓ 
 

B � DEDICACIÓ HORÀRIA DEL LLOC 
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SSGG06

Cap administratiu/va de serveis econòmics

EMD VALLDOREIX

SERVEIS GENERALS
L-0

Organitzar, distribuir, coordinar i supervisar les tasques de la Unitat, d'acord amb la normativa 
vigent i directrius establertes i sota el comandament de el/la Secretari/ària-Interventor/a qui signa 
els informes preceptius

 1. Gestionar i coordinar les tasques adminsitartives pròpies dels Serveis Econòmics.

2. Realitzar les funcions d’intervenció de control i fiscalització de la gestió econòmic- financera i 
pressupostaria de l'EMD. 

3. Coordinar, controlar i supervisar l’execució del pressupost de l’EMD i assessorar a tècnics de 
les diferents àrees de l'EMD.

 4. Elaborar els capítols de despeses financeres del pressupost de l’EMD i supervisar l’estructura 
pressupostaria de l’EMD. 

 5. Elaborar informes de costos financers i plecs de condicions tècniques sota supervisió de la 
Secretària/Interventor/a.

 6. Supervisar els comptes de tresoreria, programar i realitzar els pagaments proveïdors de 
l'EMD, seguretat social, liquidacions trimestrals d'IRPF, d'IVA. Controlar i custodiar els avals 
bancaris dipositats a favor de l'EMD i tramitar la seva cancel·lació. Verificar les dades de la 
recaptació, ingressos bancaris i controlar la caixa corporació.

7. Supervisar i informar sobre els estats de conciliació bancària, negociar cobraments de 
 comissions bancàries i altres resolucions de conflictes amb les entitats financeres.

8. Gestionar els expedients relatius a la contractació de prèstecs o crèdits, coordinació del 
pagament trimestral i anualitats, i comunicació de tutela financera.
 

 9. Supervisar les liquidacions d’impostos recaptats per l’ajuntament de Sant Cugat del Vallès i 
controlar les transferències a l’EMD. Executar les compensacions entres ambdues 
administracions. 

10. Gestionar i coordinar el registre de factures electròniques a traves del portal e l'AOC; 
gestionar els expedients de reconeixement de crèdits de factures a favor d'entitats financeres i 
de retenció de crèdits per embargs.

11.Supervisar els comptes de gestió de recaptació de l'Organisme de Gestió Tributària de la 
Diputació de Barcelona i proposar la seva aprovació.
  
12. Elaborar l'expedient de liquidació del pressupost de l'EMD, l'estat de romanent de tresoreria, 
acta d'arqueig, estat del deute, l'expedient de modificació de crèdits extrajudicials i el 
d'incorporació de crèdits del pressupost i retre comptes al Ministeri d'Hisenda ia la Sindicatura 
de Comptes de  Catalunya.

13,Elaborar l'expedient del Compte General de l'EMD, assistir a la comissió especial de comptes 
de l'EMD i realitzar la tramesa ala Sindicatura de Comptes i al departament de Governació.

14. Atendre al públic , presencialment i telefònica, en tot allò que sigui de la seva competència.

15. Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament els equips 

 C  FUNCIONS GENÈRIQUES DEL LLOC 
 

C.1. Objectiu fonamental del lloc o missió 
(Només a omplir en cas de què es tracti d’un lloc singular i/o de comandament) 

 

C.2. Funcions bàsiques  
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SSGG06

Cap administratiu/va de serveis econòmics

EMD VALLDOREIX

SERVEIS GENERALS
L-0

relacionats amb la seva activitat, d'acord amb els procediments establerts i la normativa vigent 
en matèria de prevenció de riscos laborals.

16.Adoptar en el tractament de dades de caràcter personal les mesures d’índole tècnica i 
organitzativa establertes per la Corporació i acomplir la normativa vigent en matèria de protecció 
de dades de caràcter personal, així com mantenir el deure de secret i confidencialitat en relació 
a les mateixes, que subsistirà fins i tot una vegada acabada la seva relació laboral/funcionarial 
amb la Corporació.

17. I, en general, totes aquelles de caràcter similar que li siguin atribuïdes.
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SSGG06

Cap administratiu/va de serveis econòmics

EMD VALLDOREIX

SERVEIS GENERALS
L-0

Titulació: Equivalent a la pròpia del subgrup de classificació C1 del personal funcionari.

Altres: Nivell de coneixement de català exigit per la Corporació, d’acord amb el Decret 
161/2002 sobre avaluació i certificació de coneixements de català.

Naturalesa jurídica: Laboral

Forma de provisió: Concurs de mèrits

Formació:  -Comptabilitat pública i privada
 -Conciliació de la gestió pressupostària i la comptabilitat financera
 -Gestió de subvencions
 -Gestió del pressupost
 -Interpretació i l’anàlisi dels estats financers
 -Procediment administratiu
 -Legislació aplicable a l’àmbit econòmic financer local 
 -Gestió tributària i econòmic- financera 
 -Organització del treball.

Informàtica: Certificat ACTIC nivell BÀSIC o equivalent.

Experiència: En l'àmbit de la gestió comptable i pressupostària i/o de la gestió econòmic-
financera d’organitzacions a l'Administració pública i/o el sector privat.

Altres:

E  PROVISIÓ DEL LLOC 

E.1. Requisits per a la seva provisió 

 

E.2. Règim jurídic i forma de provisió del lloc (a determinar per la Corporació) 

 

E.3. Mèrits rellevants a considerar en la seva provisió 
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SSGG07

Tècnic/a de protocol i de relacions ciutadanes

EMD VALLDOREIX

SERVEIS GENERALS
L-0

TIPOLOGIA DEL LLOC: Lloc base

ÀREA: SERVEIS GENERALS

DEPARTAMENT:

DEDICACIÓ HORÀRIA SETMANAL: Per sobre de l'estàndard establerta per l'ens

TIPOLOGIA DE LA JORNADA: Major dedicació amb flexibilitat per raons de 
servei

DENOMINACIÓ DEL LLOC: Tècnic/a de protocol i de relacions ciutadanes

FITXA DESCRIPTIVA DEL LLOC DE TREBALL 

A IDENTIFICACIÓ 
 

B � DEDICACIÓ HORÀRIA DEL LLOC 
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SSGG07

Tècnic/a de protocol i de relacions ciutadanes

EMD VALLDOREIX

SERVEIS GENERALS
L-0

 1. Gestionar, programar, supervisar i coordinar les activitats ciutadanes i la relació amb els 
ciutadans. 

 2. Organitzar actes en l’àmbit del protocol. Redactar la documentació associada a l’àmbit del 
protocol, de la presidència i l’Agrupació d’EMDs de Catalunya (cartes adreçades a organismes 
oficials, invitacions, discursos per a la Presidència, el reglament de protocol i símbols, textos 
relacionats amb la Presidència i les Vocalies per a la seva publicació, recursos, al·legacions, 
disposicions, normatives, esmenes i projectes que afectin a l’EMD). 

 3. Assistir regularment a reunions sobre temes relacionats amb aquesta àrea convocades per 
diferents associacions.

 4. Gestionar la informació rebuda per tot que fa referència a l’àmbit de relació ciutadana. 
 5. Assessorar l’EMD en general proporcionant la informació sobre temes propis de l’Àrea, 

procurant un sentit global d’actuació i coherent amb les capacitats i possibilitats de l’organització 
i els seus recursos. 

 6. Gestionar l’arxiu històric. Controlar i recaptar el patrimoni documental i bibliogràfic i fotogràfic. 
Captar i controlar els fons bibliogràfics per a la biblioteca. Assessorar amb temes històrics. 

 7. Assistir i donar suport els plens i audiències.  
 8. Donar suport i acompanyament a actes oficials a la Presidència.
 9. Gestionar l’agenda de la Presidenta així com realitzar l’atenció telefònica i gestionar la 

correspondència oficial. 
 10. Respondre als dubtes en un primer nivell i/o traslladar les visites a altres àrees de govern o 

departaments tècnics quan sigui necessari.
 11. Redactar i realitzar el seguiment de la documentació. 
 12. Coordinar-se amb els diferents departaments, tècnics i vocals de l’EMD per a la celebració 

de les diferents comissions i reunions sol·licitades per la presidència.
 13. Contactar amb altres administracions (Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya  i 

l’Ajuntament de Sant Cugat) per a consultes i celebració de reunions. Seguiment dels 
assumptes tractats en els plens i les comissions de govern de l’Ajuntament de Sant Cugat.  

 14. Col·laborar, organitzar i desenvolupar actes oficials. Organitzar rodes de premsa i dossiers 
de premsa. 

 15. Tramitar la documentació i els assumptes adscrits que han de ser rubricats per la 
Presidència. Controlar la tramesa de la documentació del Registre General. 

 16. Col·laborar amb la redacció dels llibres oficials d’actes i decrets d’Alcadia. Controlar el 
lliurament dels Decrets d’Alcadia i confeccionar el corresponent llibre. 

 17. Realitzar la coordinació operativa, control i seguiment dels expedients de la Presidència 
(arxiu, tramesa, sortida, etc.). 
18. Exrecir de secretari del consell de la vila i ala comissió mixta amb l'Ajuntament de Sant 
Cugat en relació a Can Monmany
19. 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.
20. Adoptar en el tractament de dades de caràcter personal les mesures d’índole tècnica i 
organitzativa establertes per la Corporació i acomplir la normativa vigent en matèria de protecció 
de dades de caràcter personal, així com mantenir el deure de secret i confidencialitat en relació 
a les mateixes, que subsistirà fins i tot una vegada acabada la seva relació laboral/funcionarial 
amb la Corporació.
21. I, en general, totes aquelles de caràcter similar que li siguin atribuïdes.

 C  FUNCIONS GENÈRIQUES DEL LLOC 
 

C.1. Objectiu fonamental del lloc o missió 
(Només a omplir en cas de què es tracti d’un lloc singular i/o de comandament) 

 

C.2. Funcions bàsiques  
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SSGG07

Tècnic/a de protocol i de relacions ciutadanes

EMD VALLDOREIX

SERVEIS GENERALS
L-0

Titulació: Equivalent a la pròpia del subgrup de classificació A2 del personal funcionari.

Altres: Nivell de coneixement de català exigit per la Corporació, d’acord amb el Decret 
161/2002 sobre avaluació i certificació de coneixements de català.

Naturalesa jurídica: Laboral

Forma de provisió: Concurs de mèrits

Formació: -En l'àmbit de:

 -Geografia, història, història de l’art, música, etc. 
 -Creativitat i innovació
 -Direcció d’equips
 -Gestió de conflictes
 -Control pressupostari
 -Assistència a persones amb dificultats socials
 -Atenció al públic en llengües estrangeres 
 -Diversitat cultural
 -Cultura popular i tradicional
 -Eines útils de comunicació a Internet

Informàtica: Certificat ACTIC nivell BASIC o equivalent.

Experiència: En l'àmbit de serveis de protocol i de relacions ciutadanes a l'Administració 
pública i/o al sector privat

Altres:

E  PROVISIÓ DEL LLOC 

E.1. Requisits per a la seva provisió 

 

E.2. Règim jurídic i forma de provisió del lloc (a determinar per la Corporació) 

 

E.3. Mèrits rellevants a considerar en la seva provisió 
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SSGG09

Responsable d'atenció ciutadana

EMD VALLDOREIX

SERVEIS GENERALS
L-0

TIPOLOGIA DEL LLOC: Lloc comandament

ÀREA: SERVEIS GENERALS

DEPARTAMENT:

DEDICACIÓ HORÀRIA SETMANAL: L'estàndard establerta per l'ens

TIPOLOGIA DE LA JORNADA: L'ordinària de l'ens

DENOMINACIÓ DEL LLOC: Responsable d'atenció ciutadana

FITXA DESCRIPTIVA DEL LLOC DE TREBALL 

A IDENTIFICACIÓ 
 

B � DEDICACIÓ HORÀRIA DEL LLOC 
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SSGG09

Responsable d'atenció ciutadana

EMD VALLDOREIX

SERVEIS GENERALS
L-0

Dur a terme la coordinació de l’atenció al públic de l’EMD gestionant i supervisant els recursos 
econòmics i materials de què disposa d’acord amb les directrius de l’Equip de govern.

 1. Gestionar els recursos humans, econòmics i materials destinats a l’atenció al públic de l’EMD 
d’acord amb els objectius establerts.

 2. Supervisar el bon funcionament de l’atenció al públic de l’EMD per mitjà d’indicadors de gestió.

 3. Controlar i realitzar el seguiment de les tasques administratives desenvolupades dins de 
l’àmbit d’atenció ciutadana. 

 4. Gestionar i controlar les activitats del Registre General de l’EMD. Realitzar el manteniment de 
les bases de dades del servei.

 5. Gestionar i controlar les activitats relacionades amb el Padró Municipal d’Habitants 
(competència delegada per Sant Cugat pels tràmits que es produeixin al terme territorial de 
Valldoreix i dins del padró municipal de Sant Cugat).

 6. Atendre al públic, personal o telefònicament, resolent i tramitant les qüestions que presenti o 
concertant entrevista amb el responsable corresponent en aquells moments que sigui necessari 
substituir a l’Atenció Ciutadana. Realitzar un primer filtre dels dubtes i peticions i/o traslladar a la 
Secretaria quan sigui necessari.

 7. Rebre informació relacionada amb el servei d’atenció al ciutadà (nous serveis, noves  
tramitacions, canvis de procediment, etc) dels diferents àmbits. Reunir-se amb els responsables 
dels diferents àmbits, si escau. 

 8. Redactar documentació i realitzar transcripcions. 

 9. Gestionar l’arxiu dels serveis generals. 

 10. Prestar suport administratiu i operatiu de manera polivalent dins l’àmbit en aquelles tasques 
puntuals que es faci necessari. 

11. Realitzar la vigilància, en matèria de prevenció de riscos, de les activitats que concorrin a 
l'àmbit, 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.

12. 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.

13. Adoptar en el tractament de dades de caràcter personal les mesures d’índole tècnica i 
organitzativa establertes per la Corporació i acomplir la normativa vigent en matèria de protecció 
de dades de caràcter personal, així com mantenir el deure de secret i confidencialitat en relació 
a les mateixes, que subsistirà fins i tot una vegada acabada la seva relació laboral/funcionarial 
amb la Corporació.

14. I, en general, totes aquelles de caràcter similar que li siguin atribuïdes.

 C  FUNCIONS GENÈRIQUES DEL LLOC 
 

C.1. Objectiu fonamental del lloc o missió 
(Només a omplir en cas de què es tracti d’un lloc singular i/o de comandament) 

 

C.2. Funcions bàsiques  
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SSGG09

Responsable d'atenció ciutadana

EMD VALLDOREIX

SERVEIS GENERALS
L-0

Titulació: Equivalent a la pròpia del subgrup de classificació C1 del personal funcionari.

Altres: Nivell de coneixement de català exigit per la Corporació, d’acord amb el Decret 
161/2002 sobre avaluació i certificació de coneixements de català.

Naturalesa jurídica: Laboral

Forma de provisió: Concurs de mèrits

Formació:  -Coordinació de grups de treball
 -Gestió administrativa i procediment administratiu
 -Atenció al públic
 -Gestió de l’estrès
 -Gestió de qualitat del servei
 -Organització del treball

-Prevenció de riscos laborals

Informàtica: Certificat ACTIC nivell BÀSIC o equivalent.

Experiència: En l’àmbit de l’atenció al públic i la tramitació administrativa en l’Administració 
pública i/o en el sector privat.

Altres:

E  PROVISIÓ DEL LLOC 

E.1. Requisits per a la seva provisió 

 

E.2. Règim jurídic i forma de provisió del lloc (a determinar per la Corporació) 

 

E.3. Mèrits rellevants a considerar en la seva provisió 
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SSGG13

Conserge CEIP Ferran i Clua

EMD VALLDOREIX

SERVEIS TERRITORIALS
L-0

TIPOLOGIA DEL LLOC: Lloc base

ÀREA: SERVEIS TERRITORIALS

DEPARTAMENT:

DEDICACIÓ HORÀRIA SETMANAL: L’estàndard establerta per l'ens

TIPOLOGIA DE LA JORNADA: Jornada partida especial col·legi.

DENOMINACIÓ DEL LLOC: Conserge CEIP Ferran i Clua

FITXA DESCRIPTIVA DEL LLOC DE TREBALL 

A IDENTIFICACIÓ 
 

B � DEDICACIÓ HORÀRIA DEL LLOC 
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SSGG13

Conserge CEIP Ferran i Clua

EMD VALLDOREIX

SERVEIS TERRITORIALS
L-0

 1.Donar suport en les tasques de manteniment general de l’Escola Ferran Clua.

 2.Realitzar tasques de consergeria del centre (encarregat/da d’obrir l’escola i de rebre als 
alumnes). 

 3. Atendre als pares i alumnes de manera presencial i telefònicament. 

 4. Controlar les comandes de neteja i de material i controlar la caixa de l’escola donat per l’EMD.

 5. Fer seguiment del manteniment de l’escola (desperfectes, calefacció, jardí, etc). 

 6. Realitzar el treball administratiu bàsic (redactar cartes, comunicats, correo electrònic, etc). 

 7.Realitzar fotocopies i vetllar per les existències de tonner

 8.Col·laborar amb el procés de matriculació. 

9. Supervisar la neteja de l’Escola

10.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.

11. Adoptar en el tractament de dades de caràcter personal les mesures d’índole tècnica i 
organitzativa establertes per la Corporació i complir la normativa vigent en matèria de protecció 
de dades de caràcter personal, així com mantenir el deure de secret i confidencialitat en relació 
a les mateixes, que subsistirà fins i tot una vegada acabada la seva relació laboral/funcionarial 
amb la Corporació

12. I, en general, totes aquelles de caràcter similar que li siguin atribuïdes.

 C  FUNCIONS GENÈRIQUES DEL LLOC 
 

C.1. Objectiu fonamental del lloc o missió 
(Només a omplir en cas de què es tracti d’un lloc singular i/o de comandament) 

 

C.2. Funcions bàsiques  
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SSGG13

Conserge CEIP Ferran i Clua

EMD VALLDOREIX

SERVEIS TERRITORIALS
L-0

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

Altres: Nivell de coneixement de català exigit per la Corporació, d’acord amb el Decret 
161/2002 sobre avaluació i certificació de coneixements de català.

Naturalesa jurídica: Laboral

Forma de provisió: Concurs de mèrits

Formació: - Informació i recepció
- Manteniment bàsic d’instal·lacions
- Vigilància d'instal·lacions
- Prevenció de riscos i salut laboral

Informàtica: Coneixements d'informàtica.

Experiència: En l'àmbit de treballs de consergeria en l’Administració pública i/o en el sector 
privat.

Altres: Permís de conduir B.

E  PROVISIÓ DEL LLOC 

E.1. Requisits per a la seva provisió 

 

E.2. Règim jurídic i forma de provisió del lloc (a determinar per la Corporació) 

 

E.3. Mèrits rellevants a considerar en la seva provisió 
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SSGG20

Ordenança (a extingir)

EMD VALLDOREIX

SERVEIS GENERALS
L-0

TIPOLOGIA DEL LLOC: Lloc base

ÀREA: SERVEIS GENERALS

DEPARTAMENT:

DEDICACIÓ HORÀRIA SETMANAL: L’estàndard establerta per l'ens

TIPOLOGIA DE LA JORNADA: Jornada ordinària de l'ens

DENOMINACIÓ DEL LLOC: Ordenança (a extingir)

FITXA DESCRIPTIVA DEL LLOC DE TREBALL 

A IDENTIFICACIÓ 
 

B � DEDICACIÓ HORÀRIA DEL LLOC 
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SSGG20

Ordenança (a extingir)

EMD VALLDOREIX

SERVEIS GENERALS
L-0

 1. Atendre i informar al públic tant personalment com telefònicament..

 2.Gestionar  la correspondència dels departaments de l’EMD (Preparar i trametre el correu de 
tots els departaments, rebre tot el correu ordinari i certificat adreçat a l’EMD).

 3. Fer el seguiment del material d’oficina disponible i de les instal·lacions de l’EMD (preparar i 
controlar comandes de material d’oficina, segells de correus, controlar la calefacció, el 
contestador, bústia, rellotge principal i fotocopiadora principal). 

 4.Realitzar sortides amb motiu de gestions diverses: tramitació de documentació en entitats 
públiques, recollir documentació diversa (premsa diària, etc) i distribuir notificacions oficials en 
domicilis municipals. Fer els tràmits i gestions bancàries (responsable de portar els ingressos en 
efectius i xecs als bancs i caixes). Recollir o enviar correspondència a l’oficina de correus, 
elaborant la relació de certificats, i realitzar altres encàrrecs. 

 5.Col·laborar diàriament amb les tasques del registre general, i si escau, en el cas d’absència 
del/la responsable del registre general, realitzar les seves funcions. 

6. Realitzar les comandes  la distribució de material i objectes diversos pels diferents 
departaments i centres municipals, quan sigui necessari. 

7. 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.

8. Adoptar en el tractament de dades de caràcter personal les mesures d’índole tècnica i 
organitzativa establertes per la Corporació i complir la normativa vigent en matèria de protecció 
de dades de caràcter personal, així com mantenir el deure de secret i confidencialitat en relació 
a les mateixes, que subsistirà fins i tot una vegada acabada la seva relació laboral/funcionarial 
amb la Corporació

9. I, en general, totes aquelles de caràcter similar que li siguin atribuïdes.

 C  FUNCIONS GENÈRIQUES DEL LLOC 
 

C.1. Objectiu fonamental del lloc o missió 
(Només a omplir en cas de què es tracti d’un lloc singular i/o de comandament) 

 

C.2. Funcions bàsiques  

 

82



SSGG20

Ordenança (a extingir)

EMD VALLDOREIX

SERVEIS GENERALS
L-0

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

Altres: Nivell de coneixement de català exigit per la Corporació, d’acord amb el Decret 
161/2002 sobre avaluació i certificació de coneixements de català.

Naturalesa jurídica: Laboral

Forma de provisió: Concurs de mèrits

Formació: - Informació i recepció
- Manteniment bàsic d’instal·lacions
- Vigilància d'instal·lacions
- Prevenció de riscos i salut laboral

Informàtica: Coneixements d'informàtica.

Experiència: En l'àmbit de treballs de consergeria en l’Administració pública i/o en el sector 
privat.

Altres: Permís de conduir B.

E  PROVISIÓ DEL LLOC 

E.1. Requisits per a la seva provisió 

 

E.2. Règim jurídic i forma de provisió del lloc (a determinar per la Corporació) 

 

E.3. Mèrits rellevants a considerar en la seva provisió 
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SSGG22

Tècnic/a recursos humans

EMD VALLDOREIX

SERVEIS GENERALS
L-0

TIPOLOGIA DEL LLOC: Lloc base

ÀREA: SERVEIS GENERALS

DEPARTAMENT:

DEDICACIÓ HORÀRIA SETMANAL: L’estàndard establerta per l'ens.

TIPOLOGIA DE LA JORNADA: Jornada ordinària de l'ens.

DENOMINACIÓ DEL LLOC: Tècnic/a recursos humans

FITXA DESCRIPTIVA DEL LLOC DE TREBALL 

A IDENTIFICACIÓ 
 

B � DEDICACIÓ HORÀRIA DEL LLOC 
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SSGG22

Tècnic/a recursos humans

EMD VALLDOREIX

SERVEIS GENERALS
L-0

1. Realitzar les funcions que se'n deriven de les relacions laborals i/o negociació col·lectiva de 
l'Ajuntament en relació a la contractació, aplicació i actualizació de les normes i procediments, 
relacions amb els representatns dels treballadors., actuant de secretari/ària en les comissions 
amb la representació social.

2. Realitzar les funcions que se'n deriven de la gestió del personal de la Corporació: 
desenvolupaments professionals, avaluació del rendiment (controlar la millora contínua de la 
productivitat i qualitat dels serveis que es presten), reclutament i selecció, etc. així com 
responsabilitzar-se del manteniment dels instruments de planificació i ordenació dels recursos 
humans (Plantilla i Relació de Llocs de Treball)

3. Realitzar i supervisar les funcions pròpies de l’administració de personal: contractació, gestió 
de nòmines, assegurances socials i impostos, control d’incidències, altes i baixes del personal, 
gestió del temps de treball, etc.

4. Col·laborar amb els tasques que se' deriven de la prevenció de riscos i la seguretat i salut en 
el treball (mesures preventives, salut laborals, accidents, malalties professionals, campanyes 
sanitàries, etc.)   

5. Realitzar les funcions que se'n deriven de l'organització: estudis de salaris i beneficis, 
enquestes salarials, planificació de la plantilla,  relació de llocs de treball, manual de funcions, 
condicions laborals, costos laborals, etc. 

6. Col·laborar en la realització de la proposta de pressupost anual de l’àmbit de Recursos 
Humans.

7. Elaborar informes tècnics en l'àmbit de la seva especialitat.

8. Dur el control dels contractes i gestions del personal en contracte temporal i del personal 
substitut. 

9. Participar en les diferents comissions de treball interdepartamental que s'impulsin des de la 
Corporació.

10. Realitzar l’atenció personal i telefònica  en els aspectes propis de la seva competència. 

11.Informar i donar resposta a les consultes plantejades pel personal respecte a salaris, 
complements, triennis, IRPF, hores extraordinàries, ajuda social, jubilacions, etc. 

12. Vetllar per a que es mantinguin actualitzats els expedients i històries de personal. 

13. Realitzar la gestió de l’oferta pública d’ocupació: elborar les  bases de convocatòries i 
gestionar ots els tràmits burocràtics que se’n derivin així com preparar i coordinar les proves de 
selecció. 

14. Impulsar el seu disseny i gestionar el pla de formació anual. 

15. Vetllar perquè la gestoria disposi de la informació adequada per a la confecció dela nòmina 
mensual així com supervisar la execució i de les assegurances socials.

 C  FUNCIONS GENÈRIQUES DEL LLOC 
 

C.1. Objectiu fonamental del lloc o missió 
(Només a omplir en cas de què es tracti d’un lloc singular i/o de comandament) 

 

C.2. Funcions bàsiques  
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SSGG22

Tècnic/a recursos humans

EMD VALLDOREIX

SERVEIS GENERALS
L-0

16. Realitzar la tramitació en matèria de personal a requeriment d'altres administracions i i 
controlar i justificar les subvencions atorgades en l'àmbit de Recursos Humans (plans 
d'ocupació) 

17.  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.

18. Adoptar en el tractament de dades de caràcter personal les mesures d’índole tècnica i 
organitzativa establertes per la Corporació i acomplir la normativa vigent en matèria de protecció 
de dades de caràcter personal, així com mantenir el deure de secret i confidencialitat en relació 
a les mateixes, que subsistirà fins i tot una vegada acabada la seva relació laboral/funcionarial 
amb la Corporació.

19. I, en general, totes aquelles de caràcter similar que li siguin atribuïdes.
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SSGG22

Tècnic/a recursos humans

EMD VALLDOREIX

SERVEIS GENERALS
L-0

Titulació: Equivalent a la pròpia del  subgrup de classificació A2 del personal funcionari.

Altres: Nivell de coneixement de català exigit per la Corporació, d’acord amb el Decret 
161/2002 sobre avaluació i certificació de coneixements de català.

Naturalesa jurídica: Laboral

Forma de provisió: Concurs de mèrits

Formació: - Funció pública
- Legislació laboral
- Gestió de formació i selecció
- Ambient de treball i motivació
- Dret laboral i administratiu
- Potiques retributives
- Comunicació interna
- Negociació sindical
- Prevenció de riscos laborals i salut laboral

Informàtica: Certificat ACTIC nivell BÀSIC o equivalent.

Experiència: En l’àmbit de la gestió dels recursos humans en l’Administració pública i/o en el 
sector privat.

Altres:

E  PROVISIÓ DEL LLOC 

E.1. Requisits per a la seva provisió 

 

E.2. Règim jurídic i forma de provisió del lloc (a determinar per la Corporació) 

 

E.3. Mèrits rellevants a considerar en la seva provisió 
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SSGG23

Tècnic/a de noves teconologies de la informació i comunicació

EMD VALLDOREIX

SERVEIS GENERALS
L-0

TIPOLOGIA DEL LLOC: Lloc base

ÀREA: SERVEIS GENERALS

DEPARTAMENT:

DEDICACIÓ HORÀRIA SETMANAL: Per sobre de l'estàndard establerta per l'ens

TIPOLOGIA DE LA JORNADA: Major dedicació amb flexibilitat per raons de 
servei

DENOMINACIÓ DEL LLOC: Tècnic/a de noves teconologies de la informació i 
comunicació

FITXA DESCRIPTIVA DEL LLOC DE TREBALL 

A IDENTIFICACIÓ 
 

B � DEDICACIÓ HORÀRIA DEL LLOC 
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SSGG23

Tècnic/a de noves teconologies de la informació i comunicació

EMD VALLDOREIX

SERVEIS GENERALS
L-0

 1. Implantar la  nova Web i el seu manteniment.

 2 .Impulsar la nova web per tal que aquesta sigui una eina àgil i funcional on poder posar a 
disposició de la ciutadania tota la informació general.

 3. Ser el gestor d’aquesta web on el ciutadà pugui també realitzar tràmits tals com inscriure’s a 
cursos i tallers, demanar les seves dades d’empadronament, sol·licitar permisos o llicències 
urbanístiques, sol·licitar permisos d’obres,  inscriure’s a esdeveniments esportius, etc.

 4. Mantenir els continguts d’aquesta web actualitzats.

 5. Promoure l’ús de les xarxes socials per a informar la ciutadania i rebre’n aportacions, 
d’aquesta manera el trànsit d’informació entre ciutadania i entitat seria bidireccional i molt més 
fluid i directe.

 6. Substituir el material imprès per maquetes virtuals amb el conseqüent estalvi en impressions, 
paper i distribució.

 7. Assistir i assessorar a l’equip de govern en les aparicions davant els mitjans de comunicació.

 8. Gestionar la imatge corporativa  de l’EMD.

 9. Redactar notes de premsa per distribuir als mitjans de comunicació o premsa externa i 
convocar-los a actes sempre que sigui necessari .

 10. Assistir a les sessions plenàries de l’EMD.

11. Fer la cobertura d’actes socials, culturals  i esportius de Valldoreix.

 12. Mantenir la relació amb els mitjans de comunicació.

 13. Gestinar les Informacions de Valldoreix amb els mitjans de comunicació.

 14. Redactar el Butlletí informatiu “InfoValldoreix”

 15. Coordinar les publicacions i les impressions publicitàries de l’EMD.

 16.Fer el seguiment dels convenis de col·laboració  signats amb els mitjans de comunicació  
locals.

17.Dissenyar i planificar els aplicatius d'informació ciutadana de valldoreix.

18. Enregistrar i distribuir continguts audiovisuals informàtics.

19. Gestionar entrevistes i preparar continguts així com els espais web de processos 
participatius ciutadans de l'EMD

20. Assistir a les audiències públiques de l'EMD.

 C  FUNCIONS GENÈRIQUES DEL LLOC 
 

C.1. Objectiu fonamental del lloc o missió 
(Només a omplir en cas de què es tracti d’un lloc singular i/o de comandament) 

 

C.2. Funcions bàsiques  
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SSGG23

Tècnic/a de noves teconologies de la informació i comunicació

EMD VALLDOREIX

SERVEIS GENERALS
L-0

21. 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.

22. Adoptar en el tractament de dades de caràcter personal les mesures d’índole tècnica i 
organitzativa establertes per la Corporació i acomplir la normativa vigent en matèria de protecció 
de dades de caràcter personal, així com mantenir el deure de secret i confidencialitat en relació 
a les mateixes, que subsistirà fins i tot una vegada acabada la seva relació laboral/funcionarial 
amb la Corporació.

23. I, en general, totes aquelles de caràcter similar que li siguin atribuïdes.
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SSGG23

Tècnic/a de noves teconologies de la informació i comunicació

EMD VALLDOREIX

SERVEIS GENERALS
L-0

Titulació: Equivalent a la pròpia del subgrup de classificació A2 del personal funcionari.

Altres: Nivell de coneixement de català exigit per la Corporació, d’acord amb el Decret 
161/2002 sobre avaluació i certificació de coneixements de català.

Naturalesa jurídica: Laboral

Forma de provisió: Concurs de mèrits

Formació: - Normativa sobre protecció de dades i legalitat de sistemes d'informació
- Xarxes informàtiques i telemàtiques
- Anàlisis funcional i orgànica i llenguatges de programació
- Sistemes operatius
- Bases de dades
- Desenvolupament de sistemes de seguretat
- Planificació i control de projectes

Informàtica: Certificat ACTIC nivell AVANÇAT o equivalent.

Experiència: En l’àmbit de la gestió dels sistemes operatius, bases de dades i llenguatge de 
programació així com en el manteniment de les xarxes informàtiques i 
telemàtiques en l’Administració pública i/o en el sector privat.

Altres: Coneixements d’anglès.

E  PROVISIÓ DEL LLOC 

E.1. Requisits per a la seva provisió 

 

E.2. Règim jurídic i forma de provisió del lloc (a determinar per la Corporació) 

 

E.3. Mèrits rellevants a considerar en la seva provisió 
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SSGG24

Administratiu/va d'atenció ciutadana

EMD VALLDOREIX

SERVEIS GENERALS
L-0

TIPOLOGIA DEL LLOC: Lloc base

ÀREA: SERVEIS GENERALS

DEPARTAMENT:

DEDICACIÓ HORÀRIA SETMANAL: L’estàndard establerta per l'ens

TIPOLOGIA DE LA JORNADA: Jornada odinària 3 dies i partida 2 dies

DENOMINACIÓ DEL LLOC: Administratiu/va d'atenció ciutadana

FITXA DESCRIPTIVA DEL LLOC DE TREBALL 

A IDENTIFICACIÓ 
 

B � DEDICACIÓ HORÀRIA DEL LLOC 
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SSGG24

Administratiu/va d'atenció ciutadana

EMD VALLDOREIX

SERVEIS GENERALS
L-0

 1. Atendre, assessorar i informar presencial, telefònica i telemàticament  a la ciutadania, 
empreses i altres organitzacions sobre aspectes i tràmits de l’EMD.

 2. Impulsar a tràmit les sol·licituds de la ciutadania, empreses i organitzacions.

 3. Gestionar  totes les tasques relacionades amb el Registre General de documents de l’EMD.

 4. Realitzar les tasques relacionades amb el Padró Municipal  (competència delegada per Sant 
Cugat pels tràmits que es produeixin al terme territorial de Valldoreix i dins del padró municipal 
de Sant Cugat): expedició de volants d’empadronament, altes i baixes del padró...etc.

 5. Traslladar a l’Ajuntament de Sant Cugat i altres administracions les demandes de la 
ciutadania efectuades pel registre general i que van dirigides a d’altres administracions 
públiques,  d’acord amb el principi de col·laboració entre administracions públiques. 

 6. Col·laborar en les tasques de gestió de la correspondència dels departaments de l’EMD 
(preparar i trametre el correu de tots els departaments, rebre tot el correu ordinari i certificat 
adreçat a l’EMD.

 7. Col·laborar amb altres departaments, en el cas que sigui necessari,  en les tasques de 
reprografia, utilitzant els mitjans adequats (fotocopiadora, màquina d’enquadernar...).

 8. Redactar documents de caràcter administratiu, així com d’altres documents necessari per a la 
gestió i el seguiment de l’activitat del seu àmbit.

 9. Prestar suport administratiu i operatiu de manera polivalent en aquelles tasques puntuals que 
es faci necessari dins del seu àmbit.

 10. Substituir els companys d’atenció ciutadana en totes les ocasions en què sigui necessari.

11. Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament maquinària, 
eines o substàncies relacionades amb la seva activitat, així com els mitjans i equips de protecció 
posats a la seva disposició, d’acord amb els procediments establerts per la corporació i la 
normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.

12. Adoptar en el tractament de dades de caràcter personal les mesures d’índole tècnica i 
organitzativa establertes per la Corporació i acomplir la normativa vigent en matèria de protecció 
de dades de caràcter personal, així com mantenir el deure de secret i confidencialitat en relació 
a les mateixes, que subsistirà fins i tot una vegada acabada la seva relació laboral/funcionarial 
amb la Corporació.

13. I, en general, totes aquelles de caràcter similar que li siguin atribuïdes.

 C  FUNCIONS GENÈRIQUES DEL LLOC 
 

C.1. Objectiu fonamental del lloc o missió 
(Només a omplir en cas de què es tracti d’un lloc singular i/o de comandament) 

 

C.2. Funcions bàsiques  
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SSGG24

Administratiu/va d'atenció ciutadana

EMD VALLDOREIX

SERVEIS GENERALS
L-0

Titulació: Equivalent a la pròpia del subgrup de classificació C1 del personal funcionari.

Altres: Nivell de coneixement de català exigit per la Corporació, d’acord amb el Decret 
161/2002 sobre avaluació i certificació de coneixements de català.

Naturalesa jurídica: Funcionari

Forma de provisió: Concurs de mèrits

Formació:  -Gestió administrativa i procediment administratiu
 -Atenció al ciutadà
 -Coordinació de grups de treball 
 -Gestió de l’estrès
 -Gestió de qualitat del servei
 -Organització del treball
 -Arxiu
 -Protecció de dades

Informàtica: Certificat ACTIC nivell BÀSIC o equivalent.

Experiència: En l’àmbit de l'atenció al públic i la tramitació administrativa en l’Administració 
pública i/o en el sector privat.

Altres:

E  PROVISIÓ DEL LLOC 

E.1. Requisits per a la seva provisió 

 

E.2. Règim jurídic i forma de provisió del lloc (a determinar per la Corporació) 

 

E.3. Mèrits rellevants a considerar en la seva provisió 

 

95





SSPP01

Responsable de cultura i joventut

EMD VALLDOREIX

SERVEIS A LES PERSONES
L-0

TIPOLOGIA DEL LLOC: Lloc base

ÀREA: SERVEIS A LES PERSONES

DEPARTAMENT:

DEDICACIÓ HORÀRIA SETMANAL: Per sobre de l'estàndard establerta per l'ens

TIPOLOGIA DE LA JORNADA: Major dedicació i flexibilitat per raons del servei.

DENOMINACIÓ DEL LLOC: Responsable de cultura i joventut

FITXA DESCRIPTIVA DEL LLOC DE TREBALL 

A IDENTIFICACIÓ 
 

B � DEDICACIÓ HORÀRIA DEL LLOC 
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SSPP01

Responsable de cultura i joventut

EMD VALLDOREIX

SERVEIS A LES PERSONES
L-0

Planificar, dirigir i coordinar els recursos disponibles i totes les actuacions municipals 
relacionades amb l'àmbit de cultura i joventut per la consecució dels objectius fixats, d’acord 
amb les directrius establertes per l’equip de govern i la legislació vigent.

 1. Assessorar a la Corporació en general proporcionant la informació sobre temes propis de 
l’àrea, procurant un sentit global d’actuació i coherent amb les capacitats i possibilitats de 
l’organització i els seus recursos. 

 2. Coordinar la relació entre els àmbits de cultura i joventut amb la resta d’àmbits de l’EMD. 

 3. Proposar i executar la gestió del pressupost de l'àmbit de cultura i joventut.

 4. Gestionar, programar, supervisar i coordinar les activitats culturals (tallers, esplais d’estiu i de 
Nadal o els diferents concursos i premis acordades amb  l’equip de Govern.

 5. Programar, organitzar i gestionar les activitats del Casal de Cultura de Valldoreix. Elaborar 
l’agenda cultura i de joventut.

 6. Supervisar l’activitat de l’equip, dels diverses òrgans/ àmbits que treballin en l’àmbit de cultura 
i joventut i de les empreses externes / serveis contractats (grups musicals, professor dels tallers, 
etc). 

 7. Fomentar i coordinar les activitats públiques de les associacions veïnals i entitats culturals així 
com fomentar la participació ciutadana pel que fa a festa major.

8. Gestionar l'espai jove, treballat transversalment amb la resta dàmbits d el'organització.

 9. Comunicar les activitats culturals i de joventut de manera periòdica acordada al departament 
de comunicació de l'EMD així com coordinar-se amb el servei d'atenció a la ciutadania als 
efectes de què aquest pugui informar sobre les activitats programades

  10. Controlar la despesa pública en l’àmbit de la cultura i joventut i cercar recursos mitjançant la 
petició d’ajuts i subvencions. Proposar, analitzar i elaborar el pressupost, i fer-ne al seu 
seguiment (proposar taxes corresponents a les ordenances fiscals). 

11. Proposar i elaborar els plec de prescripcions tècniques pel que a serveis que han de ser 
objecte de provisió per part d'empreses externes.

 12. Controlar i gestionar els diferents espais culturals així com la sala polivalent.

 13. Realitzar, així mateix, informes, estudis i propostes tècniques dins del seu àmbit d'actuació.

14. Mantenir els contactes necessaris amb altres organismes, administracions, entitats, etc., així 
com amb altres departaments de la Corporació per tal de realitzar adequadament les tasques 
assignades.

15. Fer el seguiment de la gestió dels expedients de l’àmbit garantint l’òptim circuit administratiu.

16. 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.

 C  FUNCIONS GENÈRIQUES DEL LLOC 
 

C.1. Objectiu fonamental del lloc o missió 
(Només a omplir en cas de què es tracti d’un lloc singular i/o de comandament) 

 

C.2. Funcions bàsiques  
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SSPP01

Responsable de cultura i joventut

EMD VALLDOREIX

SERVEIS A LES PERSONES
L-0

17. Adoptar en el tractament de dades de caràcter personal les mesures d’índole tècnica i 
organitzativa establertes per la Corporació i acomplir la normativa vigent en matèria de protecció 
de dades de caràcter personal, així com mantenir el deure de secret i confidencialitat en relació 
a les mateixes, que subsistirà fins i tot una vegada acabada la seva relació laboral/funcionarial 
amb la Corporació.

18. I, en general, totes aquelles de caràcter similar que li siguin atribuïdes.
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SSPP01

Responsable de cultura i joventut

EMD VALLDOREIX

SERVEIS A LES PERSONES
L-0

Titulació: Equivalent a la pròpia del subgrup de classificació A2 del personal funcionari.

Altres: Nivell de coneixement de català exigit per la Corporació, d’acord amb el Decret 
161/2002 sobre avaluació i certificació de coneixements de català.

Naturalesa jurídica: Laboral

Forma de provisió: Concurs de mèrits

Formació: - Coordinació d’equips
 - Gestió de conflictes
 - Control pressupostari

- Gestió cultural i d'equipaments
 - Polítiques de joventut

- Diversitat cultural
 - Cultura popular i tradicional

- Prevenció de riscos i salut laboral

Informàtica: Certificat ACTIC nivell BÀSIC o equivalent.

Experiència: En l'àmbit de gestió i direcció dels serveis culturals i projectes i planificació de 
l’activitat cultural i de joventut  a l'Administració pública i/o el sector privat.

Altres:

E  PROVISIÓ DEL LLOC 

E.1. Requisits per a la seva provisió 

 

E.2. Règim jurídic i forma de provisió del lloc (a determinar per la Corporació) 

 

E.3. Mèrits rellevants a considerar en la seva provisió 
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SSPP02

Director/a escola bressol

EMD VALLDOREIX

SERVEIS A LES PERSONES
L-0

TIPOLOGIA DEL LLOC: Lloc comandament

ÀREA: SERVEIS A LES PERSONES

DEPARTAMENT:

DEDICACIÓ HORÀRIA SETMANAL: L'estàndard establerta per l'ens

TIPOLOGIA DE LA JORNADA: Jornada especial de l'escola bressol, 
continuada i amb flexibilitat per raons del servei

DENOMINACIÓ DEL LLOC: Director/a escola bressol

FITXA DESCRIPTIVA DEL LLOC DE TREBALL 

A IDENTIFICACIÓ 
 

B � DEDICACIÓ HORÀRIA DEL LLOC 
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SSPP02

Director/a escola bressol

EMD VALLDOREIX

SERVEIS A LES PERSONES
L-0

Dirigir i gestionar els recursos humans, econòmics i materials de l’Escola bressol, organitzant, 
coordinant i supervisant les activitats que s’hi desenvolupen, d’acord amb les directrius de el/la  
regidor/a corresponent i amb la normativa vigent.

1. Vetllar pel bon funcionament de l'escola bressol municipal i de la gestió del personal que s’hi 
adscrigui, col•laborant en la definició d’objectius i en la planificació de les accions adients per al 
seu desenvolupament. 

2. Dirigir, planificar i supervisar els serveis i activitats prestats des de l'Escola, coordinant els 
treballs a realitzar i atenent el desenvolupament integral dels infants atesos.

3. Fixar les directrius operatives a seguir pels diferents llocs de treball assignats determinant  
objectius a assolir i establint els criteris per tal d'avaluar els resultats, controlant periòdicament 
l'acompliment dels objectius amb els/les responsables.

4. Supervisar les activitats del personal adscrit al centre, establint els circuits corresponents, 
prioritzant les actuacions a realitzar i distribuint adequadament les càrregues de treball.

5. Proposar plans de recursos econòmics, tecnològics i humans per obtenir els objectius fixats 
per al centre. 

6. Elaborar el pressupost anual de l’Escola i gestionar les partides econòmiques assignades, així 
com mantenir actualitzat el llibre de comptabilitat i realitzar les liquidacions periòdiques amb 
l'EMD

7. Planificar i fer el seguiment dels diferents plans que afecten al centre: pla de plagues, 
d’aliments, d’emergència, etc.
 
8. Preparar i coordinar les reunions de l’equip educatiu.

9. Elaborar la programació general del curs (establiment dels objectius, designació de 
professors i alumnes a cada grup, establiment horaris d’activitats i reunions, etc.) i els 
documentsde gestió i organització de l'Escola.

10. Col·laborar amb la resta de l’equip educatiu en l’execució i avaluació dels programes 
individuals i col·lectius que s’estableixen pel desenvolupament dels infants.

11.  Participar en les reunions del Consell Escolar Municipal, així com preparar i dinamitzar el 
Consell Escolar de l'Escola bressol i la Comissió de pares i mares.

12. Realitzar informes pedagògics i memòries sobre l’evolució dels infants.

13. Informar i orientar als pares sobre l’evolució de cadascun dels seus/seves fills/filles.

14.  Mantenir les relacions necessàries amb les famílies, altres professionals i altres serveis i 
organismes externs. 

15. Elaborar la memòria anual d’activitats del centre.

16. Coordinar i supervisar el servei de menjador del centre i del servei de neteja.

 C  FUNCIONS GENÈRIQUES DEL LLOC 
 

C.1. Objectiu fonamental del lloc o missió 
(Només a omplir en cas de què es tracti d’un lloc singular i/o de comandament) 

 

C.2. Funcions bàsiques  
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SSPP02

Director/a escola bressol

EMD VALLDOREIX

SERVEIS A LES PERSONES
L-0

17. Vetllar per l’ordre i bon manteniment dels espais, dels equips i mitjans del centre, així com 
tramitar els encàrrecs de manteniment i reparació.

18.  Recollir les propostes de demandes de material, fer pressupostos i adquirir material.

19.  Fer els rebuts del menjador i les quotes mensuals a les famílies i facturar-ho.

20.  Portar la comptabilitat de la caixa del centre (efectiu) així com preparar els talons de les 
despeses de l’Escola i passar-los a  comptabilitat perquè els facin.

21.  Realitzar les pre-inscripcions i matrícules.

22.  Realitzar funcions com a mestre/a d’Escola bressol quan sigui necessari.

23.  Verificar que els treballs de l'àmbit integrin els principis de la prevenció de riscos i salut 
laboral, comunicant qualsevol canvi en les condicions de treball, 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.

24.  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.

25. Adoptar en el tractament de dades de caràcter personal les mesures d’índole tècnica i 
organitzativa establertes per la Corporació i acomplir la normativa vigent en matèria de protecció 
de dades de caràcter personal, així com mantenir el deure de secret i confidencialitat en relació 
a les mateixes, que subsistirà fins i tot una vegada acabada la seva relació laboral/funcionarial 
amb la Corporació.

26. I, en general, totes aquelles de caràcter similar que li siguin atribuïdes.
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SSPP02

Director/a escola bressol

EMD VALLDOREIX

SERVEIS A LES PERSONES
L-0

Titulació: Graduat/ada en Educació infantil o equivalent

Altres: Nivell de coneixement de català exigit per la Corporació, d’acord amb el Decret 
161/2002 sobre avaluació i certificació de coneixements de català.
Curs de primers auxilis.
Certificat negatiu de delictes de naturalesa sexual, del “Registre Central de 
Delinqüents Sexuals”

Naturalesa jurídica: Laboral

Forma de provisió: Lliure designació

Formació:  --Organització del treball 
 -Direcció d’equips
 -Gestió de conflictes
 -Formació específica de serveis d’educació infantil
 -Control pressupostari
 -Assistència a persones amb dificultats socials
 -Primers auxilis pels infants
 -Creativitat i innovació
 -Curs de prevenció de riscos laborals: especialitat d’ergonomia i psicosociologia

Informàtica: Certificat ACTIC nivell BÀSIC o equivalent.. Noves teconologies aplicades a 
l'educació

Experiència: En l’àmbit de la direcció d'escoles bressol en l’Administració pública i/o en el 
sector privat.

Altres: Carnet de manipulador d'aliments.

E  PROVISIÓ DEL LLOC 

E.1. Requisits per a la seva provisió 

 

E.2. Règim jurídic i forma de provisió del lloc (a determinar per la Corporació) 

 

E.3. Mèrits rellevants a considerar en la seva provisió 
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SSPP03

Educador/a escola bressol

EMD VALLDOREIX

SERVEIS A LES PERSONES
L-0

TIPOLOGIA DEL LLOC: Lloc base

ÀREA: SERVEIS A LES PERSONES

DEPARTAMENT:

DEDICACIÓ HORÀRIA SETMANAL: L’estàndard establerta per l'ens

TIPOLOGIA DE LA JORNADA: Jornada especial de l'escola bressol, 
continuada.

DENOMINACIÓ DEL LLOC: Educador/a escola bressol

FITXA DESCRIPTIVA DEL LLOC DE TREBALL 

A IDENTIFICACIÓ 
 

B � DEDICACIÓ HORÀRIA DEL LLOC 
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SSPP03

Educador/a escola bressol

EMD VALLDOREIX

SERVEIS A LES PERSONES
L-0

1. Rebre els infants quan arriben a l’escola, preparant-los per a les diverses activitats, i vetllar 
per la seva seguretat física i afectiva.

2. ntroduir hàbits de control i atendre les necessitats fisiològiques i d’higiene dels infants (canviar 
bolquers, donar àpats, vestir-los, rentar-los, etc.), ensenyant-los a tenir cura de sí mateixos.

3. Atendre als infants amb necessitats educatives especials. 

4. Vigilar als infants en l’estona de pati.  

5. Portar el control dels llistats de menjador i assistències. 

6. Controlar i dinamitzar els àpats i les migdiades dels infants, supervisar els menús, fent els 
llits, etc. tenint cura de la higiene i de les necessitats fisiològiques, afectives, de salut, etc. dels 
infants. 

7. Anotar les incidències diàries en les agendes dels infants i elaborar els fulls informatius per 
els pares.

8. Col·laborar amb el/la Director/a del centre en la programació general del curs així com en la 
planificació dels objectius educatius setmanals, mensuals i anuals. 

9. Programar, preparar, realitzar i fer el seguiment i avaluació de les activitats educatives i dels 
materials necessaris per a dur-les a terme anualment i realitzant l’inventari de les joguines, 
materials, etc. de l’Escola.

10. Realitzar tasques educatives destinades a introduir valors culturals, desenvolupar actituds 
positives, desenvolupar la personalitat de cada alumne/a així com la seva psicomotricitat.

11. Fer el seguiment i la valoració de l’acció educativa per tal d’analitzar l’aprenentatge adquirit i 
observar el nivell evolutiu dels nens individualment.

12.  Realitzar informes pedagògics i memòries sobre l’evolució dels infants, a partir 
d’observacions individuals, entrevistes, etc. 

13. Fer-se càrrec de les tutories que li siguin assignades.

14. Atendre i informar als familiars dels infants en relació al desenvolupament integral del mateix 
i les possibles problemàtiques que es puguin presentar. 

15. Assistir i participar en xerrades i reunions (tant globals com tutories individuals) amb 
pares/mares, així com participar i col•laborar en les jornades de portes obertes.

16. Mantenir en òptimes condicions higièniques els espais i materials utilitzats pels infants.

17. Participar en les diferents reunions del claustre així com col·laborar en la preparació i 
tramitació dels documents oficials de l’escola. 

18. Organitzar festes populars pels infants i les seves famílies així com dinamitzar-les. 

 C  FUNCIONS GENÈRIQUES DEL LLOC 
 

C.1. Objectiu fonamental del lloc o missió 
(Només a omplir en cas de què es tracti d’un lloc singular i/o de comandament) 

 

C.2. Funcions bàsiques  
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SSPP03

Educador/a escola bressol

EMD VALLDOREIX

SERVEIS A LES PERSONES
L-0

19. Organitzar excursions i sortides així com atendre i vigilar als infants durant les sortides.

20. 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.

21. Adoptar en el tractament de dades de caràcter personal les mesures d’índole tècnica i 
organitzativa establertes per la Corporació i acomplir la normativa vigent en matèria de protecció 
de dades de caràcter personal, així com mantenir el deure de secret i confidencialitat en relació 
a les mateixes, que subsistirà fins i tot una vegada acabada la seva relació laboral/funcionarial 
amb la Corporació.

22. I, en general, totes aquelles de caràcter similar que li siguin atribuïdes.
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SSPP03

Educador/a escola bressol

EMD VALLDOREIX

SERVEIS A LES PERSONES
L-0

Titulació: Estar en possessió d'alguna de les titulacions següents: Tècnic especialista en 
educació infantil (mòdul professional III), Tècnic superior en educació infantil, 
diplomatura de magisteri en educació infantil o grau corersponent

Altres: Nivell de coneixement de català exigit per la Corporació, d’acord amb el Decret 
161/2002 sobre avaluació i certificació de coneixements de català.
Curs de primers auxilis.
Certificat de delictes de naturalesa sexual

Naturalesa jurídica: Laboral

Forma de provisió: Concurs de mèrits

Formació: En l'àmbit de:
 -Organització del Treball
 -Gestió de conflictes
 -Formació específica de serveis d’educació infantil
 -Assistència a persones amb dificultats socials
 -Primers auxilis pels infants
 -Treball en equip

-

Informàtica: Certificat ACTIC nivell BÀSIC o equivalent.

Experiència: En l’àmbit educatiu a les llars d’Infants en l’Administració pública i/o en el sector 
privat.

Altres: Carnet de manipulador d'aliments.

E  PROVISIÓ DEL LLOC 

E.1. Requisits per a la seva provisió 

 

E.2. Règim jurídic i forma de provisió del lloc (a determinar per la Corporació) 

 

E.3. Mèrits rellevants a considerar en la seva provisió 
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SSPP04

Auxiliar educador/a

EMD VALLDOREIX

SERVEIS A LES PERSONES
L-0

TIPOLOGIA DEL LLOC: Lloc base

ÀREA: SERVEIS A LES PERSONES

DEPARTAMENT:

DEDICACIÓ HORÀRIA SETMANAL: L’estàndard establerta per l'ens

TIPOLOGIA DE LA JORNADA: Jornada especial de l'escola bressol, continuada

DENOMINACIÓ DEL LLOC: Auxiliar educador/a

FITXA DESCRIPTIVA DEL LLOC DE TREBALL 

A IDENTIFICACIÓ 
 

B � DEDICACIÓ HORÀRIA DEL LLOC 
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SSPP04

Auxiliar educador/a

EMD VALLDOREIX

SERVEIS A LES PERSONES
L-0

1. Col·laborar i donar suport al lloc de treball de mestre-a i a d’educador-a en la preparació de 
les activitats educatives i dels materials necessaris per dur-les a terme. 

2. Participar en la realització de les tasques educatives destinades a introduir valors culturals 
desenvolupant la personalitat de cada infant, així com la seva psicomotricitat.

3. Donar suport en el control i la dinamització dels àpats i les migdiades dels infants, realitzar la 
supervisió dels menús, fer els llits, tenir cura de la higiene i de les necessitats fisiològiques, 
afectives, de salut, etc. Dels / les nens /es, etc.

4. Controlar els materials necessaris per a la higiene dels/les nens/es (bolquers, mudes, etc.)

5. Participar en les reunions amb els pares/mares i jornades de portes obertes.

6. Omplir els fulls de control  i seguiment d’ús diari.

7. Col·laborar i acompanyar els nens en les sortides extra-escolars (colònies, teatres, ludoteca, 
etc.)

8. Vetllar per la seguretat i el benestar dels infants mentre estan a la llar.

9. Substituir al lloc de treball d’educador-a en la seva absència.

10. 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.

11. Adoptar en el tractament de dades de caràcter personal les mesures d’índole tècnica i 
organitzativa establertes per la Corporació i acomplir la normativa vigent en matèria de protecció 
de dades de caràcter personal, així com mantenir el deure de secret i confidencialitat en relació 
a les mateixes, que subsistirà fins i tot una vegada acabada la seva relació laboral/funcionarial 
amb la Corporació.

12. I, en general, totes aquelles de caràcter similar que li siguin atribuïdes.

 C  FUNCIONS GENÈRIQUES DEL LLOC 
 

C.1. Objectiu fonamental del lloc o missió 
(Només a omplir en cas de què es tracti d’un lloc singular i/o de comandament) 

 

C.2. Funcions bàsiques  
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SSPP04

Auxiliar educador/a

EMD VALLDOREIX

SERVEIS A LES PERSONES
L-0

Titulació: Equivalent a la pròpia del subgrup de classificació C2 del personal funcionari.

Altres: Nivell de coneixement de català exigit per la Corporació, d’acord amb el Decret 
161/2002 sobre avaluació i certificació de coneixements de català.
Curs de primers auxilis.
Certificat negatiu de delictes de naturalesa sexual, del “Registre Central de 
Delinqüents Sexuals”

Naturalesa jurídica: Laboral

Forma de provisió: Concurs de mèrits

Formació:  - Organització del Treball
 - Gestió de conflictes
 - Formació específica de serveis d’educació infantil
 - Assistència a persones amb dificultats socials
 - Primers auxilis pels infants
 - Treball en equip

Informàtica:

Experiència: En l’àmbit del suport a l’educació infantil en l’Administració pública i/o en el 
sector privat.

Altres:

E  PROVISIÓ DEL LLOC 

E.1. Requisits per a la seva provisió 

 

E.2. Règim jurídic i forma de provisió del lloc (a determinar per la Corporació) 

 

E.3. Mèrits rellevants a considerar en la seva provisió 
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SSPP06

Administratiu/va de serveis personals

EMD VALLDOREIX

SERVEIS A LES PERSONES
L-0

TIPOLOGIA DEL LLOC: Lloc base

ÀREA: SERVEIS A LES PERSONES

DEPARTAMENT:

DEDICACIÓ HORÀRIA SETMANAL: L’estàndard establerta per l'ens

TIPOLOGIA DE LA JORNADA: Jornada partida

DENOMINACIÓ DEL LLOC: Administratiu/va de serveis personals

FITXA DESCRIPTIVA DEL LLOC DE TREBALL 

A IDENTIFICACIÓ 
 

B � DEDICACIÓ HORÀRIA DEL LLOC 
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SSPP06

Administratiu/va de serveis personals

EMD VALLDOREIX

SERVEIS A LES PERSONES
L-0

 1. Donar suport en totes les tasques administratives relacionades amb l’àmbit  de serveis 
personals. 

 2. Atendre diàriament al públic personal i telefònicament. Respondre als dubtes i/o peticions en 
un primer nivell i/o canalitzar quan sigui necessari.

 3. Donar suport al procés de matriculació i informació dels diferents tallers que s’organitzen des 
del Casal de Cultura.

 4. Supervisar i fer el seguiment dels tallers i espais d’estiu (cursar inscripcions, tramitar 
expedients, controlar ingressos/despeses/baixes/devolucions, donar informació i contactar amb 
proveïdors i altres entitats).

 5. Redactar la documentació necessària per al desenvolupament de les activitats i programes 
culturals (cartes, convocatòries, actes, informes, resolucions, peticions, subvencions, fitxes 
tècniques dels events, etc). 

 6. Realitzar les sol·licituds d’ajuts i subvencions de l’àmbit de serveis personals. Controlar les 
subvencions. 

 7. Contactar amb els col·laboradors i proveïdors (sol·licitar informació d’espectacles, encomanar 
dissenys de flyers, cartells, etc). Col·laborar amb les tasques de comunicació i difusió de les 
activitats (organitzar la distribució dels flyers i contactar amb la premsa). 

 8. Verificar i controlar les factures i realitzar el seguiment dels moviments de despeses. 

 9. Col·laborar amb la redacció de la proposta del pressupost de l’apartat de Serveis Personals 
(taxes i pressupost).   

10. Mantenir actualitzades les bases de dades de l’àmbit d’adscripció així com les dades 
relatives als indicadors i les incidències del servei per tal d’elaborar les estadístiques 
corresponents. 

11.  Controlar que la documentació generada, rebuda i emesa sigui la correcta així com 
mantenir actualitzat l’arxiu, arxivat i classificant documents i correspondència, i preparar les 
transferències per a l’arxiu definitiu segons els criteris fixats de gestió documental. 

12. 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.

13.  Adoptar en el tractament de dades de caràcter personal les mesures d’índole tècnica i 
organitzativa establertes per la Corporació i acomplir la normativa vigent en matèria de protecció 
de dades de caràcter personal, així com mantenir el deure de secret i confidencialitat en relació 
a les mateixes, que subsistirà fins i tot una vegada acabada la seva relació laboral/funcionarial 
amb la Corporació.

14.  I, en general, totes aquelles de caràcter similar que li siguin atribuïdes.

 C  FUNCIONS GENÈRIQUES DEL LLOC 
 

C.1. Objectiu fonamental del lloc o missió 
(Només a omplir en cas de què es tracti d’un lloc singular i/o de comandament) 

 

C.2. Funcions bàsiques  
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SSPP06

Administratiu/va de serveis personals

EMD VALLDOREIX

SERVEIS A LES PERSONES
L-0

Titulació: Equivalent a la pròpia del subgrup de classificació C1 del personal funcionari.

Altres: Nivell de coneixement de català exigit per la Corporació, d’acord amb el Decret 
161/2002 sobre avaluació i certificació de coneixements de català.

Naturalesa jurídica: Laboral

Forma de provisió: Concurs de mèrits

Formació:  -Gestió administrativa i procediment administratiu
 -Atenció al públic
 -Organització del treball 
 -Gestió de l’arxiu

Informàtica: Certificat ACTIC nivell BÀSIC o equivalent.

Experiència: En l’àmbit de la tramitació administrativa en l’Administració pública i/o en el 
sector privat.

Altres:

E  PROVISIÓ DEL LLOC 

E.1. Requisits per a la seva provisió 

 

E.2. Règim jurídic i forma de provisió del lloc (a determinar per la Corporació) 

 

E.3. Mèrits rellevants a considerar en la seva provisió 

 

115





SSPP07

Tècnic/a d'esports, educació, serveis socials i sanitat

EMD VALLDOREIX

SERVEIS A LES PERSONES
L-0

TIPOLOGIA DEL LLOC: Lloc base

ÀREA: SERVEIS A LES PERSONES

DEPARTAMENT:

DEDICACIÓ HORÀRIA SETMANAL: L’estàndard establerta per l'ens

TIPOLOGIA DE LA JORNADA: Jornada ordinària de l'ens amb flexibilitat per 
raons de servei.

DENOMINACIÓ DEL LLOC: Tècnic/a d'esports, educació, serveis socials i 
sanitat

FITXA DESCRIPTIVA DEL LLOC DE TREBALL 

A IDENTIFICACIÓ 
 

B � DEDICACIÓ HORÀRIA DEL LLOC 
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SSPP07

Tècnic/a d'esports, educació, serveis socials i sanitat

EMD VALLDOREIX

SERVEIS A LES PERSONES
L-0

 1.Gestionar, planificar i coordinar els recursos econòmics i materials de què disposa. 

 2.Gestionar tècnicament  els temes propis de l’àmbit d’esports, educació, serveis socials, gent 
gran i sanitat. 

 3.Realitzar informes, propostes d’acord, estudis econòmics, memòries i altres documents 
(sol·licituds de subvencions…). Realitzar les sol·licituds d’ajuts i subvencions de l’àmbit 
d’esports, educació, serveis socials i sanitat . Controlar les subvencions. 

 4.Informar i atendre al públic, entitats, associacions, etc. en assumptes de l’àmbit d’esports, 
educació, serveis socials, gent gran i sanitat. ( Associacions esportives, casal d’avis, AMPA 
CEIP Ferran Clua,  Escola de Música...)

 5.Realitzar el pla d’ús anual i puntual de les instal·lacions esportives municipals, així com 
atendre les peticions d’ús de les instal·lacions: planificar i gestionar els calendaris periòdics de 
les competicions i entrenaments i programar activitats i serveis a les instal·lacions. 

 6.Realitzar la coordinació i execució tècnica dels programes de formació de clubs i escoles, 
programa de medicina esportiva i activitat física i salut o altres vinculats a programes d’altres 
administracions.

 7.Selecció i contractació de personal per als diferents esdeveniments o subvencions rebudes.

 8.Contactar amb altres organismes (col·laborar amb les tasques de tracte amb els veïns i 
associacions veïnals, realitzar consultes i peticions a la Diputació de Barcelona, Generalitat, 
Consell Català d’Esport, etc.). 

 9.Programar activitats i reunions.  

 10.Proposar a la regidoria noves activitats.

 11.Comunicar les activitats de manera setmanal al Departament de Comunicació de l’EMD així 
com coordinar-se amb el servei d’atenció al ciutadà  perquè puguin informar sobre les activitats.

 12.Redactar la proposta del pressupost de tots els apartats de l’àmbit (taxes i pressupost).   

 13.Assessorar a la Corporació en general proposant la informació sobre temes propis de l’àmbit, 
procurant un sentit global d’actuació i coherent amb les capacitats i possibilitats de l’organització 
i els seu recursos.

 14.Coordinar-se amb la resta d’àmbits de l’EMD així com amb altres administracions, 
representat l’organització quan així sigui necessari.

 15.Gestionar les dades relacionades amb salut i coordinar-se amb l’Ajuntament de Sant Cugat.

 16.Dur a terme el seguiment del conveni existent amb Sant Cugat.

 17.Dur a terme l’atenció de les demandes de la Gent gran i el Casal d’Avis
.

 C  FUNCIONS GENÈRIQUES DEL LLOC 
 

C.1. Objectiu fonamental del lloc o missió 
(Només a omplir en cas de què es tracti d’un lloc singular i/o de comandament) 

 

C.2. Funcions bàsiques  
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SSPP07

Tècnic/a d'esports, educació, serveis socials i sanitat

EMD VALLDOREIX

SERVEIS A LES PERSONES
L-0

 18.Coordinar-se amb l’escola de música així com atendre les seves demandes.

19. 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.

20. Adoptar en el tractament de dades de caràcter personal les mesures d’índole tècnica i 
organitzativa establertes per la Corporació i acomplir la normativa vigent en matèria de protecció 
de dades de caràcter personal, així com mantenir el deure de secret i confidencialitat en relació 
a les mateixes, que subsistirà fins i tot una vegada acabada la seva relació laboral/funcionarial 
amb la Corporació.

21. I, en general, totes aquelles de caràcter similar que li siguin atribuïdes.
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SSPP07

Tècnic/a d'esports, educació, serveis socials i sanitat

EMD VALLDOREIX

SERVEIS A LES PERSONES
L-0

Titulació: Equivalent a la pròpia del subgrup de classificació A2 del personal funcionari.

Altres: Nivell de coneixement de català exigit per la Corporació, d’acord amb el Decret 
161/2002 sobre avaluació i certificació de coneixements de català.

Naturalesa jurídica: Laboral

Forma de provisió: Concurs de mèrits

Formació: En l'àmbit de:
 -Control pressupostari
 -Redacció i presentació de projectes i subvencions
 -Atenció personal al ciutadà
 -Protocol i organització d’actes públics
 -Assistència a persones amb dificultats socials
 -La reinserció laboral de persones en risc d’exclusió
 -Gestió dels equipaments esportius públics
 -Les activitats esportives per a persones amb discapacitats físiques, sensorials i 

psíquiques
 -Joves i activitat física
 -Esport i turisme.
 -Esport i medi natural.
 -Organització de programes d’esport per a tothom.
 -Organització de programes esportius per a la gent gran.
 -Dona i esport

Informàtica: Certificat ACTIC nivell BÀSIC o equivalent.

Experiència: En l'àmbit de la gestió i programació esportiva així com en educació i serveis 
socials a l'Administració pública i/o el sector privat.

Altres:

E  PROVISIÓ DEL LLOC 

E.1. Requisits per a la seva provisió 

 

E.2. Règim jurídic i forma de provisió del lloc (a determinar per la Corporació) 

 

E.3. Mèrits rellevants a considerar en la seva provisió 

 

120



SSPP08

Mestre/a  coordinador/a de l'escola bressol

EMD VALLDOREIX

SERVEIS A LES PERSONES
L-0

TIPOLOGIA DEL LLOC: Lloc base

ÀREA: SERVEIS A LES PERSONES

DEPARTAMENT:

DEDICACIÓ HORÀRIA SETMANAL: L’estàndard establerta per l'ens.

TIPOLOGIA DE LA JORNADA: Jornada especial de l'escola bressol, continuada

DENOMINACIÓ DEL LLOC: Mestre/a  coordinador/a de l'escola bressol

FITXA DESCRIPTIVA DEL LLOC DE TREBALL 

A IDENTIFICACIÓ 
 

B � DEDICACIÓ HORÀRIA DEL LLOC 
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SSPP08

Mestre/a  coordinador/a de l'escola bressol

EMD VALLDOREIX

SERVEIS A LES PERSONES
L-0

 1. Coordinar el treball d’equip amb els/les educadors/res responsables d’altres grups classe. 
Compartir, coordinar i supervisar de de l’Equip de coordinació la consecució dels objectius dels 
curs.

 2. Participar en l’elaboració, execució i avaluació del Projecte Educatiu i el Projecte Curricular.

 3. Participar en l’adequació del projecte curricular i la programació de cada grup d’edat, 
juntament amb l’educadora d’aula. Aquesta funció implica elaborar i formalitzar per escrit la 
programació de nivell, respectant el projecte curricular del centre i participar en l’elaboració del 
plana anual d’aula.

 4. Avaluar periòdicament els resultats educatius del treball fet als grups classe en que col·labora 
i fer el seguiment dels objectius d’escola i de grup en el marc de les reunions de grup escola, de 
nivell i d’equip de coordinació.

 5. Assegurar la coordinació entre tots els nivells i coordinar les reunions per assegurar la 
coherència del projecte d’escola. 

 6. Assegurar la concreció escrita dels projectes i el recull escrit de les reflexions dels equips de 
nivell.

 7. Contribuir activament a la coordinació  entre els diferents grups d’un mateix nivell.

 8. Participar periòdicament en activitats de formació que permetin l’actualització professional 
necessària per atendre de forma adient les necessitats dels infants.

 9. Vetllar per la neteja i ordre, tant de les classes, com dels espais comuns de l’escola.

 10. Col·laborar amb la direcció de l’escola, en les tasques de gestió i altres de similar 
naturalesa, especialment en absència ocasional del/ de la  director/a. del centre.

 11. Tenir cura dels infants i de les seves necessitats bàsiques d’alimentació, higiene, 
emocionals i de la seva salut. 

 12. Atendre als infants per al seu desenvolupament de la personalitat individual i social, tant en 
el camp físic com psíquic. Facilitar el desenvolupament de l’autoestima de l’infant i d’una 
conducta progressivament autònoma

 13.Mantenir una bona relació amb els pares a través de contactes diaris, entrevistes i reunions. 
Revisar les incidències (revisar les agendes dels nens per veure si hi ha alguna incidència que 
els seus pares ens fan constar per escrit). 

 14. Dur a terme i aplicar la pràctica educativa a les programacions i unitats didàctiques al llarg 
del curs. Organitzar l’ambient d’aprenentatge i intervenir entre l’infant i el seu entorn.

 15. Realitzar la programació del curs (activitats, etc). Preparar les entrevistes amb els pares. 

 16. Mantenir un contacte periòdic amb l’equip psicològic, pediatre i altres equips externs 
psicopedagògics. 

 C  FUNCIONS GENÈRIQUES DEL LLOC 
 

C.1. Objectiu fonamental del lloc o missió 
(Només a omplir en cas de què es tracti d’un lloc singular i/o de comandament) 

 

C.2. Funcions bàsiques  
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SSPP08

Mestre/a  coordinador/a de l'escola bressol

EMD VALLDOREIX

SERVEIS A LES PERSONES
L-0

 17. Fer informes del desenvolupament de la classe i l’avaluació de cada infant. Fer la memòries 
trimestrals i  d’avaluació. 

 18. Reunir-se periòdicament amb la resta de l’equip i el/la director/a de l’Escola Bressol. 
Coordinar-se amb l’auxiliar d’educadora i comentar-li les incidències amb els nens, si escau.

 19. Elaborar materials de suport a les activitats. Comprar material didàctic, si escau. Organitzar i 
tenir cura de l’espai classe (netejar escombrar la classe, netejar taules i cadires, etc.) i revisar el 
material del curs (classificar i rentar jocs- joguines i endreçar material).

 20. Verificar que els treballs de l’àmbit integrin els principis de la prevenció de riscos i salut 
laboral, comunicant qualsevol canvi en les condicions de treball, 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.

21. 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.

 22. I d’altres que, amb caràcter general, li siguin atribuïdes segons la seva categoria.

13. 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.

14. Adoptar en el tractament de dades de caràcter personal les mesures d’índole tècnica i 
organitzativa establertes per la Corporació i acomplir la normativa vigent en matèria de protecció 
de dades de caràcter personal, així com mantenir el deure de secret i confidencialitat en relació 
a les mateixes, que subsistirà fins i tot una vegada acabada la seva relació laboral/funcionarial 
amb la Corporació.

15.  I, en general, totes aquelles de caràcter similar que li siguin atribuïdes.
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SSPP08

Mestre/a  coordinador/a de l'escola bressol

EMD VALLDOREIX

SERVEIS A LES PERSONES
L-0

Titulació: Diplomatura en Magisteri especialitat en Educació Infantil o grau corresponent

Altres: Nivell de coneixement de català exigit per la Corporació, d’acord amb el Decret 
161/2002 sobre avaluació i certificació de coneixements de català.
Curs de primers auxilis.
Certificat negatiu de delictes de naturalesa sexual, del “Registre Central de 
Delinqüents Sexuals”

Naturalesa jurídica: Laboral

Forma de provisió: Concurs de mèrits

Formació: -En l'àmbit de:
 -Organització i planificació educativa
 -Psicopedagogia
 -Psicomotricitat
 -Legislació educativa
 -Didàctica
 -Dietes alimentaris
 -Prevenció de Riscos Laborals
 -Gestió de conflictes
 -Formació específica de serveis d’educació infantil
 -Treball en equip

Informàtica: Certificat ACTIC nivell BÀSIC o equivalent.

Experiència: En l’àmbit de l’educació infantil en l’Administració pública i/o en el sector privat.

Altres: Carnet de manipulador d'aliments.

E  PROVISIÓ DEL LLOC 

E.1. Requisits per a la seva provisió 

 

E.2. Règim jurídic i forma de provisió del lloc (a determinar per la Corporació) 

 

E.3. Mèrits rellevants a considerar en la seva provisió 
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SSTT03

Enginyer/a tècnic/a

EMD VALLDOREIX

SERVEIS TERRITORIALS
L-0

TIPOLOGIA DEL LLOC: Lloc base

ÀREA: SERVEIS TERRITORIALS

DEPARTAMENT:

DEDICACIÓ HORÀRIA SETMANAL: L'estàndard establerta per l'ens

TIPOLOGIA DE LA JORNADA: Jornada ordinària establerta per l'ens

DENOMINACIÓ DEL LLOC: Enginyer/a tècnic/a

FITXA DESCRIPTIVA DEL LLOC DE TREBALL 

A IDENTIFICACIÓ 
 

B � DEDICACIÓ HORÀRIA DEL LLOC 
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SSTT03

Enginyer/a tècnic/a

EMD VALLDOREIX

SERVEIS TERRITORIALS
L-0

 1.Elaborar informes tècnics per a les llicències ambientals

 2.Redactar informes tècnics per a les llicències d’obres de serveis. 

 3.Redactar projectes, memòries i pressuposts. 

 4.Controlar la realització de tasques de manteniment i conservació de totes els edificis, patrimoni 
i serveis municipals. 

 5.Coordinar i supervisar la contractació i les activitats de les empreses contractades per a 
realitzar obres a l’EMD. 

 6.Dirigir obres de la seva competència. Supervisar obres de la via pública de serveis. Coordinar 
les empreses de serveis municipals. 

 7.Participar en reunions o accions de coordinació i col·laboració amb la resta de tècnics de 
l’EMD. 

 8.Coordinar l’activitat relacionada amb termes ambientals. 

 9.Visitar el terreny, si escau. 

 10.Atendre al públic personal i telefònicament quan així sigui necessari.

11. Exercir coma tècnic referent designat en matèria de prevenció de riscos, complir i fer 
complir  les directrius sobre prevenció de riscos i salut laboral,  supervisar l'aplicació de les 
mesures preventives i l'ús correcte dels materials, equips i productes, d'acord amb els 
procediments establerts i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals. 

12. 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.

13.Adoptar en el tractament de dades de caràcter personal les mesures d’índole tècnica i 
organitzativa establertes per la Corporació i acomplir la normativa vigent en matèria de protecció 
de dades de caràcter personal, així com mantenir el deure de secret i confidencialitat en relació 
a les mateixes, que subsistirà fins i tot una vegada acabada la seva relació laboral/funcionarial 
amb la Corporació.

14. I, en general, totes aquelles de caràcter similar que li siguin atribuïdes.

 C  FUNCIONS GENÈRIQUES DEL LLOC 
 

C.1. Objectiu fonamental del lloc o missió 
(Només a omplir en cas de què es tracti d’un lloc singular i/o de comandament) 

 

C.2. Funcions bàsiques  
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SSTT03

Enginyer/a tècnic/a

EMD VALLDOREIX

SERVEIS TERRITORIALS
L-0

Titulació: Enginyeria Tècnica o grau corresponent

Altres: Nivell de coneixement de català exigit per la Corporació, d’acord amb el Decret 
161/2002 sobre avaluació i certificació de coneixements de català.
Carnet de conduir B

Naturalesa jurídica: Funcionari

Forma de provisió: Concurs de mèrits

Formació:  -Organització del treball 
 -Control pressupostari
 -Procediment administratiu
 -Dret ambiental
 -Legislació vigent aplicable al sector local 
 -Informàtica a nivell d’usuari: processador de textos, base de dades, full  de 

càlcul, noves tecnologies de la informació i de la comunicació

Informàtica: Certificat ACTIC nivell BÀSIC o equivalent.

Experiència: En l’àmbit de projectes d'enginyeria així com en el control d'activitats en 
l’Administració pública i/o en el sector privat.

Altres:

E  PROVISIÓ DEL LLOC 

E.1. Requisits per a la seva provisió 

 

E.2. Règim jurídic i forma de provisió del lloc (a determinar per la Corporació) 

 

E.3. Mèrits rellevants a considerar en la seva provisió 
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SSTT04

Inspector/a - Delineant

EMD VALLDOREIX

SERVEIS TERRITORIALS
L-0

TIPOLOGIA DEL LLOC: Lloc base

ÀREA: SERVEIS TERRITORIALS

DEPARTAMENT:

DEDICACIÓ HORÀRIA SETMANAL: L’estàndard establerta per l'ens

TIPOLOGIA DE LA JORNADA: Jornada ordinària de l'ens

DENOMINACIÓ DEL LLOC: Inspector/a - Delineant

FITXA DESCRIPTIVA DEL LLOC DE TREBALL 

A IDENTIFICACIÓ 
 

B � DEDICACIÓ HORÀRIA DEL LLOC 
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SSTT04

Inspector/a - Delineant

EMD VALLDOREIX

SERVEIS TERRITORIALS
L-0

 1.Confeccionar plànols annexes als diferents expedients (de qualificació urbanística, als 
expedients d’alineació oficial dels carrers, als expedients de cessió vial per afectació del PGM - 
pla general municipal). 

 2.Mantenir l’arxiu de cartografia del servei (treure fotocopies dels plànols, buscar l’expedient en 
l’arxiu, etc). 

 3.Supervisar i realitzar les visites al terreny:

 4.Realitzar el seguiment d’obres de majors i menors. 

 5.Realitzar inspeccions i el control d’obres en curs per a comprovar que s’adeqüin al permís 
obtingut.  

 6.En el cas que no s’adeqüin, realitzar denúncies i informar les irregularitats. Modificar els 
projectes en curs. 

 7.Comprovar les denuncies presentades pels ciutadans. 

 8.Replantejar l’ordenació urbanística i la construcció d’habitatges.  

 9.Realitzar inspeccions i mesuraments per a verificar el moviment de terres i l’estabilitat dels 
murs de contenció 

 10.Atendre al públic personal i telefònicament pels temes corresponents a urbanisme

 11.Realitzar  la ubicació de les finques en el plànol cadastral segons l’escriptura presentada.

12.Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament maquinària, 
eines o substàncies relacionades amb la seva activitat, així com els mitjans i equips de protecció 
posats a la seva disposició, d'acord amb els procediments establerts i la normativa vigent en 
matèria de prevenció de riscos laborals.

13. Adoptar en el tractament de dades de caràcter personal les mesures d’índole tècnica i 
organitzativa establertes per la Corporació i acomplir la normativa vigent en matèria de protecció 
de dades de caràcter personal, així com mantenir el deure de secret i confidencialitat en relació 
a les mateixes, que subsistirà fins i tot una vegada acabada la seva relació laboral/funcionarial 
amb la Corporació.

14. I, en general, totes aquelles de caràcter similar que li siguin atribuïdes.

 C  FUNCIONS GENÈRIQUES DEL LLOC 
 

C.1. Objectiu fonamental del lloc o missió 
(Només a omplir en cas de què es tracti d’un lloc singular i/o de comandament) 

 

C.2. Funcions bàsiques  
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SSTT04

Inspector/a - Delineant

EMD VALLDOREIX

SERVEIS TERRITORIALS
L-0

Titulació: FP2 especialitat delineació o Cicle superior de Formació Professional corresponent

Altres: Nivell de coneixement de català exigit per la Corporació, d’acord amb el Decret 
161/2002 sobre avaluació i certificació de coneixements de català.

Naturalesa jurídica: Funcionari

Forma de provisió: Concurs de mèrits

Formació:  - El règim urbanístic del sòl
 - Les expropiacions urbanístiques
 - Obtenció de sòl per a dotacions públiques
 - Legislació vigent aplicable al sector local i procediment administratiu
 - Informàtica a nivell d’usuari: processador de textos, base de dades, full  de 

càlcul, noves tecnologies de la informació i de la comunicació
 - Aprofundiment en l’ús de dibuix assistit per ordinador en 2D i 3D
 - Aprofundiment en l’ús de dibuix de construcció i instal·lacions de l’edificació 
 - Elaboració d’amidaments
 -Aixecament de plànols a peu d’obra

- Prevenció de riscos i salut laboral

Informàtica: Certificat ACTIC nivell BÀSIC o equivalent.

Experiència: En l’àmbit de la delineació i de inspecció en l’Administració pública.

Altres: Carnet de conduir B

E  PROVISIÓ DEL LLOC 

E.1. Requisits per a la seva provisió 

 

E.2. Règim jurídic i forma de provisió del lloc (a determinar per la Corporació) 

 

E.3. Mèrits rellevants a considerar en la seva provisió 
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SSTT05

Cap administratiu/va de serveis territorials

EMD VALLDOREIX

SERVEIS TERRITORIALS
L-0

TIPOLOGIA DEL LLOC: Lloc comandament

ÀREA: SERVEIS TERRITORIALS

DEPARTAMENT:

DEDICACIÓ HORÀRIA SETMANAL: Per sobre de l'estàndard de l'ens

TIPOLOGIA DE LA JORNADA: Jornada ordinària de l'ens amb major dedicació

DENOMINACIÓ DEL LLOC: Cap administratiu/va de serveis territorials

FITXA DESCRIPTIVA DEL LLOC DE TREBALL 

A IDENTIFICACIÓ 
 

B � DEDICACIÓ HORÀRIA DEL LLOC 
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SSTT05

Cap administratiu/va de serveis territorials

EMD VALLDOREIX

SERVEIS TERRITORIALS
L-0

Organitzar, distribuir, coordinar i supervisar les tasques de la Unitat, d'acord amb la normativa 
vigent i directrius establertes

 1.Gestionar i coordinar les tasques administratives pròpies dels Serveis Territorials. 

 2.Redactar la documentació associada a les comissions d’urbanisme del servei (esborranys dels 
informes tècnics, donar respostes a les instàncies, reclamacions i sol·licituds dels ciutadans). 
Tramitar la documentació corresponent a les comissions d’urbanisme. Transcriure informes 
tècnics del servei. Redactar el convenis urbanístics. 

 3.Realitzar el seguiment de les obres promogudes per l’EMD. Redactar informes de seguiment i 
supervisió, actes, etc. 

 4.Gestionar la documentació i els tràmits associats a la contractació de menors i negociats (per 
la part de menors: sol·licitar pressuposts, fer les comandes, realitzar els tràmits necessaris; per 
la part de negociats: tramitar l’expedient, redactar el plec de clàusules administratives i 
tècniques, informes d’invitació d’empreses, els decrets de contractació, actes, pliques, etc). 

 5.Gestionar la documentació relacionada amb les activitats relacionades amb incidències 
ambientals -. annex III (tramitar l’expedient de comunicació, el permís ambiental, etc). 

 6.Realitzar les gestions necessàries per a tramitar els expedients de compatibilitat urbanística. 

 7.Realitzar el control de les factures de l'àmbit   

 8.Atendre al públic personal i telefònicament pels temes relacionats amb el servei. 

9. 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.

10.Adoptar en el tractament de dades de caràcter personal les mesures d’índole tècnica i 
organitzativa establertes per la Corporació i acomplir la normativa vigent en matèria de protecció 
de dades de caràcter personal, així com mantenir el deure de secret i confidencialitat en relació 
a les mateixes, que subsistirà fins i tot una vegada acabada la seva relació laboral/funcionarial 
amb la Corporació.

11. I, en general, totes aquelles de caràcter similar que li siguin atribuïdes.

 C  FUNCIONS GENÈRIQUES DEL LLOC 
 

C.1. Objectiu fonamental del lloc o missió 
(Només a omplir en cas de què es tracti d’un lloc singular i/o de comandament) 

 

C.2. Funcions bàsiques  
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SSTT05

Cap administratiu/va de serveis territorials

EMD VALLDOREIX

SERVEIS TERRITORIALS
L-0

Titulació: Equivalent a la pròpia del subgrup de classificació C1 del personal funcionari.

Altres: Nivell de coneixement de català exigit per la Corporació, d’acord amb el Decret 
161/2002 sobre avaluació i certificació de coneixements de català.

Naturalesa jurídica: Funcionari

Forma de provisió: Concurs de mèrits

Formació: - Procediment, tramitació i organització administrativa
- Redacció de documents
- Arxiu de documents administratius i comptables
- Informació i atenció al públic
- Coneixements de la normativa de l'àmbit de treball
- Prevenció de riscos i salut laboral

Informàtica: Certificat ACTIC nivell BÀSIC o equivalent.

Experiència: En l'àmbit de la coordinació i supervisió de tasques administratives en 
l’Administració pública i/o en el sector privat.

Altres:

E  PROVISIÓ DEL LLOC 

E.1. Requisits per a la seva provisió 

 

E.2. Règim jurídic i forma de provisió del lloc (a determinar per la Corporació) 

 

E.3. Mèrits rellevants a considerar en la seva provisió 
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SSTT06

Administratiu/va serveis territorials (06)

EMD VALLDOREIX

SERVEIS TERRITORIALS
L-0

TIPOLOGIA DEL LLOC: Lloc base

ÀREA: SERVEIS TERRITORIALS

DEPARTAMENT:

DEDICACIÓ HORÀRIA SETMANAL: L’estàndard establerta per l'ens

TIPOLOGIA DE LA JORNADA: Jornada ordinària de l'ens

DENOMINACIÓ DEL LLOC: Administratiu/va serveis territorials (06)

FITXA DESCRIPTIVA DEL LLOC DE TREBALL 

A IDENTIFICACIÓ 
 

B � DEDICACIÓ HORÀRIA DEL LLOC 
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SSTT06

Administratiu/va serveis territorials (06)

EMD VALLDOREIX

SERVEIS TERRITORIALS
L-0

1. Tramitar els expedients i diferents règims d'autoritzacions de l'Àrea de Serveis Territorials, 
fent el seguiment dels mateixos d'acord amb les directrius i els procediments establerts:

2. Donar suport en les tasques administratives dels Serveis Territorials. 

3. Redactar documentació i realitzar les transcripcions d’informes tècnics. 

4. Registrar els diferents expedients (permisos d’obres, d’activitats, connexions de clavegueram, 
de disciplina urbanística,  informes tècnics, etc). 

5. Mantenir actualitzades les bases de dades de l’àmbit d’adscripció així com les dades relatives 
als indicadors i les incidències del servei per tal d’elaborar les estadístiques corresponents.

 6.Gestionar els diferents tràmits (sol·licituds d’ocupació de via pública, expedients de connexió 
de clavegueram, escrits relacionats amb temes dels serveis tècnics, documentació  i informació 
a l’ajuntament de Sant Cugat, etc.)

 7. Gestionar el cobrament dels tributs locals generant les remeses temporals per diferents fets 
impossables així com realitzar funcions de reforç en el departament de comptabilitat 
(compatiblització d'peracions al pressupost d'ingressos, preaparar ingressos bancaris, emetre 
factures, controlar llicències d'obres i rebuts impagats, realitzar la seva tramesa a l'ORGT i 
portar el control de les despeses de la caixa de serveis tècnics.

 8.Gestionar les activitats relacionades amb la propietat (efectuar consultes al registre de la 
propietat, actualitzar el padró de propietats, etc). 

 9.Realitzar la gestió de l’arxiu del servei (arxivar les llicències d’obres, informes tècnics, etc) i 
controlar que la documentació generada, rebuda i emesa sigui la correcta així com mantenir 
actualitzat l’arxiu, arxivant i classificant documents i correspondència, i preparar les 
transferències per a l’arxiu definitiu segons els criteris fixats de gestió documental.

 10.Distribuir la documentació del servei rebuda des del Registre General i E-Tram i, si cal, 
buscar documentació. 

 11.Atendre al públic en el mostrador i telefònicament de serveis informant sobre tot el relacionat 
amb temes urbanístics (llicències d’obres, activitats en general, projectes d’urbanització, 
contribucions especials, etc.),.

12. 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.

13. 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.

14. Adoptar en el tractament de dades de caràcter personal les mesures d’índole tècnica i 
organitzativa establertes per la Corporació i acomplir la normativa vigent en matèria de protecció 
de dades de caràcter personal, així com mantenir el deure de secret i confidencialitat en relació 

 C  FUNCIONS GENÈRIQUES DEL LLOC 
 

C.1. Objectiu fonamental del lloc o missió 
(Només a omplir en cas de què es tracti d’un lloc singular i/o de comandament) 

 

C.2. Funcions bàsiques  
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SSTT06

Administratiu/va serveis territorials (06)

EMD VALLDOREIX

SERVEIS TERRITORIALS
L-0

a les mateixes, que subsistirà fins i tot una vegada acabada la seva relació laboral/funcionarial 
amb la Corporació.

15. I, en general, totes aquelles de caràcter similar que li siguin atribuïdes.
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SSTT06

Administratiu/va serveis territorials (06)

EMD VALLDOREIX

SERVEIS TERRITORIALS
L-0

Titulació: Equivalent a la pròpia del subgrup de classificació C1 del personal funcionari.

Altres: Nivell de coneixement de català exigit per la Corporació, d’acord amb el Decret 
161/2002 sobre avaluació i certificació de coneixements de català.

Naturalesa jurídica: Laboral

Forma de provisió: Concurs de mèrits

Formació: - Tramitació administrativa
- Redacció i arxiu de documentació
- Procediment i organització administrativa
- Coneixements de la normativa de l'àmbit de treball

Informàtica: Certificat ACTIC nivell BÀSIC o equivalent.

Experiència: En l’àmbit de la tramitació administrativa en l’Administració pública i/o en el 
sector privat.

Altres:

E  PROVISIÓ DEL LLOC 

E.1. Requisits per a la seva provisió 

 

E.2. Règim jurídic i forma de provisió del lloc (a determinar per la Corporació) 

 

E.3. Mèrits rellevants a considerar en la seva provisió 
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SSTT07

Administratiu/va serveis territorials (07)

EMD VALLDOREIX

SERVEIS TERRITORIALS
L-0

TIPOLOGIA DEL LLOC: Lloc base

ÀREA: SERVEIS TERRITORIALS

DEPARTAMENT:

DEDICACIÓ HORÀRIA SETMANAL: L’estàndard establerta per l'ens

TIPOLOGIA DE LA JORNADA: Jornada ordinària de l'ens

DENOMINACIÓ DEL LLOC: Administratiu/va serveis territorials (07)

FITXA DESCRIPTIVA DEL LLOC DE TREBALL 

A IDENTIFICACIÓ 
 

B � DEDICACIÓ HORÀRIA DEL LLOC 
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SSTT07

Administratiu/va serveis territorials (07)

EMD VALLDOREIX

SERVEIS TERRITORIALS
L-0

1. Tramitar els expedients i diferents règims d'autoritzacions de l'Àrea de Serveis Territorials, 
fent el seguiment dels mateixos d'acord amb les directrius i els procediments establerts:

2. Donar suport en les tasques administratives dels Serveis Territorials. 

3. Redactar documents administratius i realitzar les transcripcions d’informes tècnics. 

4. Mantenir actualitzades les bases de dades de l’àmbit d’adscripció així com les dades relatives 
als indicadors i les incidències del servei per tal d’elaborar les estadístiques corresponents.

5. Controlar que la documentació generada, rebuda i emesa sigui la correcta així com mantenir 
actualitzat l’arxiu, arxivant i classificant documents i correspondència, i preparar les 
transferències per a l’arxiu definitiu segons els criteris fixats de gestió documental.

 6. Atendre al públic presencialment i telefònicament en relació a la tramitació d'expedients en 
matèria de planejament, llicències d'obres, primera ocupació, etc,  així com d'incidències de la 
via pública.

7. Gestionar l'agenda de visites del personal tècnic de l'Àrea.

8. 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.

9. 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.

10. Adoptar en el tractament de dades de caràcter personal les mesures d’índole tècnica i 
organitzativa establertes per la Corporació i acomplir la normativa vigent en matèria de protecció 
de dades de caràcter personal, així com mantenir el deure de secret i confidencialitat en relació 
a les mateixes, que subsistirà fins i tot una vegada acabada la seva relació laboral/funcionarial 
amb la Corporació.

11. I, en general, totes aquelles de caràcter similar que li siguin atribuïdes.

 C  FUNCIONS GENÈRIQUES DEL LLOC 
 

C.1. Objectiu fonamental del lloc o missió 
(Només a omplir en cas de què es tracti d’un lloc singular i/o de comandament) 

 

C.2. Funcions bàsiques  
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SSTT07

Administratiu/va serveis territorials (07)

EMD VALLDOREIX

SERVEIS TERRITORIALS
L-0

Titulació: Equivalent a la pròpia del subgrup de classificació C1 del personal funcionari.

Altres: Nivell de coneixement de català exigit per la Corporació, d’acord amb el Decret 
161/2002 sobre avaluació i certificació de coneixements de català.

Naturalesa jurídica: Laboral

Forma de provisió: Concurs de mèrits

Formació: - Tramitació administrativa
- Redacció i arxiu de documentació
- Procediment i organització administrativa
- Coneixements de la normativa de l'àmbit de treball

Informàtica: Certificat ACTIC nivell BÀSIC o equivalent.

Experiència: En l’àmbit de la tramitació administrativa en l’Administració pública i/o en el 
sector privat.

Altres:

E  PROVISIÓ DEL LLOC 

E.1. Requisits per a la seva provisió 

 

E.2. Règim jurídic i forma de provisió del lloc (a determinar per la Corporació) 

 

E.3. Mèrits rellevants a considerar en la seva provisió 

 

143





SSTT09

Tècnic/a promoció econòmica, comerç, disciplina urbanística i tresoreria

EMD VALLDOREIX

SERVEIS TERRITORIALS
L-0

TIPOLOGIA DEL LLOC: Lloc base

ÀREA: SERVEIS TERRITORIALS

DEPARTAMENT:

DEDICACIÓ HORÀRIA SETMANAL: L’estàndard establerta per l'ens

TIPOLOGIA DE LA JORNADA: Jornada ordinària de l'ens

DENOMINACIÓ DEL LLOC: Tècnic/a promoció econòmica, comerç, disciplina 
urbanística i tresoreria

FITXA DESCRIPTIVA DEL LLOC DE TREBALL 

A IDENTIFICACIÓ 
 

B � DEDICACIÓ HORÀRIA DEL LLOC 
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SSTT09

Tècnic/a promoció econòmica, comerç, disciplina urbanística i tresoreria

EMD VALLDOREIX

SERVEIS TERRITORIALS
L-0

 1. Controlar les subvencions que són convocades en el BOP, DOGC, BOE i altres organismes i 
donar suport a l’elaboració de sol·licituds de subvencions.

 2. Traslladar les convocatòries de subvencions, seguiment i recordatori de la finalització dels 
terminis de les convocatòries a les àrees que correspongui el seu tràmit i/o gestió.

 3. Gestionar i controlar el Registre de Subvencions.

 4. Informar, proposar, assessorar i orientar al vocal de l’àrea de Promoció Econòmica i Comerç.

 5. Gestionar tècnicament la promoció econòmica de la vila (suport al comerç i a l’activitat 
econòmica):

 6. Redactar informes, convenis i contractes de l’àrea de promoció econòmica i comerç.

 7. Gestionar, planificar i coordinar els recursos econòmics i materials de què disposa. 

 8. Programar activitats i reunions dins l’àmbit.

 9. Participar en reunions amb altres ens i entitats dins l’àmbit.

 10. Realitzar informes, propostes d’acord, estudis econòmics, memòries i altres documents. 
(sol·licituds i seguiment d’ajuts i subvencions de l’àmbit de promoció econòmica i comerç).

 11. Informar i atendre al públic, entitats, associacions, etc. en assumptes de l’àmbit de promoció 
econòmica i comerç. 

 12. Comunicar les activitats al Departament de Comunicació de l’EMD, així com coordinar-se 
amb el servei d’atenció al ciutadà perquè puguin informar sobre les activitats dins d’aquest àmbit.

 13. Redactar la proposta del pressupost de tots els apartats de l’àmbit i la proposta de les taxes 
que se’n derivin.   

 14. Assessorar a la Corporació en general proposant la informació sobre temes propis de 
l’àmbit, procurant un sentit global d’actuació i coherent amb les capacitats i possibilitats de 
l’organització i els seu recursos. 

 15. Redacció d’informes de Disciplina Urbanística  i Procediments Sancionadors.

 16. Realitzar el seguiment dels tràmits relacionats amb Disciplina Urbanística (redactar la 
documentació relacionada, gestionar la documentació i arxivament de la documentació). 

 17. Realitzar el seguiment dels expedients amb Procediments Sancionadors en curs (redactar la 
documentació relacionada, gestionar la documentació i arxivament de la documentació). 

Funcions pròpies de Tresoreria 
(d’acord amb l’article 190 RD Leg. 2/2004, de 5 de març, Text Refós de la Llei Reguladora 
d’Hisendes Locals)

 C  FUNCIONS GENÈRIQUES DEL LLOC 
 

C.1. Objectiu fonamental del lloc o missió 
(Només a omplir en cas de què es tracti d’un lloc singular i/o de comandament) 

 

C.2. Funcions bàsiques  
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SSTT09

Tècnic/a promoció econòmica, comerç, disciplina urbanística i tresoreria

EMD VALLDOREIX

SERVEIS TERRITORIALS
L-0

 18 .Recaptar els drets i pagar les obligacions.

 19. Servir  al principi d’unitat de caixa, mitjançant la centralització de tots els fons i valors 
generats per operacions pressupostàries i extrapressupostàries.

 20. Distribuir en el temps les disponibilitats dineràries per la puntual satisfacció de les 
obligacions.

 21. Respondre dels avals contrets.

22. Realitzar les altres funcions que se’n derivin o es relacionin amb les anteriorment 
enumerades.

Funcions pròpies de l'àmbit de Serveis socials, Cooperació i Gent gran.

23. Planificar, organitzar i impulsar les activitats pròpies de l'àmbit de Gent gran, Cooperació i de 
Serveis socials.

24. Definir, impulsar, liderar propjectes i accions transversals amb altres àrees de l'EMD.

25. Mantenir contactes i reunions amb els responsables de les entitats privades d'aquest àmbit i 
representar l'EMD davant altres administracions públiques, entitats i altres ens.

26. Informar i definir els tràmits administratius de la Vocalia a Atenció ciutadana 

 27. 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.

28. Adoptar en el tractament de dades de caràcter personal les mesures d’índole tècnica i 
organitzativa establertes per la Corporació i acomplir la normativa vigent en matèria de protecció 
de dades de caràcter personal, així com mantenir el deure de secret i confidencialitat en relació 
a les mateixes, que subsistirà fins i tot una vegada acabada la seva relació laboral/funcionarial 
amb la Corporació.

29.  I, en general, totes aquelles de caràcter similar que li siguin atribuïdes.
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SSTT09

Tècnic/a promoció econòmica, comerç, disciplina urbanística i tresoreria

EMD VALLDOREIX

SERVEIS TERRITORIALS
L-0

Titulació: Equivalent a la pròpia del sugrup de classificació A1 del personal funcionari.

Altres: Nivell de coneixement de català exigit per la Corporació, d’acord amb el Decret 
161/2002 sobre avaluació i certificació de coneixements de català.

Naturalesa jurídica: Funcionari

Forma de provisió: Concurs de mèrits

Formació: -En l'àmbit de:

 -Procediments i recursos administratius
 -Procediments de contractació pública
 -Dret Urbanístic i Ambiental
 -Foment del comerç i promoció econòmica
 -Qualitat dels serveis públics
 -Gestió Administrativa i Arxiu
 -Coordinació de grups de treball.
 -Gestió de qualitat del servei.
 -Organització del treball.

- Tresoreria i recaptació

Informàtica: Certificat ACTIC nivell BÀSIC o equivalent.

Experiència: En l'àmbit de gestió jurídica-administrativa a l'Administració pública i/o el sector 
privat.

Altres:

E  PROVISIÓ DEL LLOC 

E.1. Requisits per a la seva provisió 

 

E.2. Règim jurídic i forma de provisió del lloc (a determinar per la Corporació) 

 

E.3. Mèrits rellevants a considerar en la seva provisió 
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SSTT10

Cap encarregat/da brigada

EMD VALLDOREIX

SERVEIS TERRITORIALS
L-0

TIPOLOGIA DEL LLOC: Lloc de comandament

ÀREA: SERVEIS TERRITORIALS

DEPARTAMENT:

DEDICACIÓ HORÀRIA SETMANAL: L’estàndard establerta per l'ens

TIPOLOGIA DE LA JORNADA: Jornada ordinària de l'ens
Disponibilitat parcial (a decidir per la Corporació)

DENOMINACIÓ DEL LLOC: Cap encarregat/da brigada

FITXA DESCRIPTIVA DEL LLOC DE TREBALL 

A IDENTIFICACIÓ 
 

B � DEDICACIÓ HORÀRIA DEL LLOC 
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SSTT10

Cap encarregat/da brigada

EMD VALLDOREIX

SERVEIS TERRITORIALS
L-0

Planificar i dirigir les activitats a realitzar per part dels integrants de la Brigada, d’acord amb les 
directrius i indicacions tècniques establertes pel supervisor tècnic

1. Coordinar, organitzar i supervisar els treballs i serveis a prestar per la Brigada en les 
instal·lacions i infraestructures municipals i a la via pública.

2. Informar sobre l’execució dels treballs assignats col·laborant en l'organització del servei així 
com en la gestió del personal de la Brigada (vacances, seguiment d’incidències, propostes de 
dotació i necessitats de la plantilla, selecció de personal, etc.).

3. Organitzar i supervisar el personal al seu càrrec i les seves activitats, establint una adequada 
distribució de les càrregues de treball. 

4. Organitzar i executar tasques de manteniment d’edificis, instal·lacions, mobiliari urbà i via 
pública municipal, col·laborant amb els oficials de la Brigada en la realització de treballs 
especialitzats de reparació i manteniment d’instal·lacions i/o via pública quan sigui necessari.

5. Supervisar les revisions i realitzar les inspeccions oportunes dels treballs de manteniment i 
obres que hagin estat assignades a contractació externa. 

6. Detectar la necessitat de materials i maquinària per a la realització de les tasques, així com 
fer propostes i presentar pressupostos al seu superior. 

7. Escollir els materials adients per a l'execució de les tasques, així com dirigir l’execució de les 
mateixes. 

8. Comprovar les deficiències i desperfectes denunciades pels veïns, realitzant l’atenció a la 
ciutadania en els aspectes propis de la seva competència, així com dur a terme el seguiment de 
queixes i suggeriments relatives a l’àmbit.

9. Conduir els vehicles de la Brigada. 

10. Coordinar el muntatge i desmuntatge de la infraestructura necessària (tarimes, trasllat de 
mobiliari, etc.) pel desenvolupament de festes populars i altres esdeveniments.

11. Prestar suport als treballs dels oficials de la Brigada quan sigui necessari, així com realitzar 
els treballs assignats en cas d’emergències, havent d'estar localitzable. 

12. Realitzar la recollida d'animals morts a la via pública i la manipulació de prodcutes sanitaris
 
13. 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.

14. Verificar que els treballs de l’àmbit integrin els principis de la prevenció de riscos i salut 
laboral, comunicant qualsevol canvi en les condicions de treball, 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. 

15. Fer acomplir les normes de seguretat per part de les empreses contractades d’acord amb la 
legislació vigent.

 C  FUNCIONS GENÈRIQUES DEL LLOC 
 

C.1. Objectiu fonamental del lloc o missió 
(Només a omplir en cas de què es tracti d’un lloc singular i/o de comandament) 

 

C.2. Funcions bàsiques  
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SSTT10

Cap encarregat/da brigada

EMD VALLDOREIX

SERVEIS TERRITORIALS
L-0

16. 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.

17.  Adoptar en el tractament de dades de caràcter personal les mesures d’índole tècnica i 
organitzativa establertes per la Corporació i acomplir la normativa vigent en matèria de protecció 
de dades de caràcter personal, així com mantenir el deure de secret i confidencialitat en relació 
a les mateixes, que subsistirà fins i tot una vegada acabada la seva relació laboral/funcionarial 
amb la Corporació.

18. I, en general, totes aquelles de caràcter similar que li siguin atribuïdes.
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SSTT10

Cap encarregat/da brigada

EMD VALLDOREIX

SERVEIS TERRITORIALS
L-0

Titulació: Equivalent a la pròpia del subgrup de classificació C2 del personal funcionari.

Altres: Nivell de coneixement de català exigit per la Corporació, d’acord amb el Decret 
161/2002 sobre avaluació i certificació de coneixements de català.

Carnet de conduir B

Naturalesa jurídica: Laboral

Forma de provisió: Lliure designació

Formació:  -Direcció d’equips
 -Organització del treball
 -Coneixements sobre manteniment d’edificis i instal·lacions, obres vials, 

productes i materials i tècniques de construcció
 -Gestió i seguiment pressupostari
 -Informàtica a nivell d’usuari: processador de textos, base de dades, full  de 

càlcul, noves tecnologies de la informació i de la comunicació

Informàtica: Certificat ACTIC nivell BÀSIC o equivalent.

Experiència: En l’àmbit de la coordinació i supervisió de treballs de brigada en 
l’Administració pública i/o en el sector privat.

Altres:

E  PROVISIÓ DEL LLOC 

E.1. Requisits per a la seva provisió 

 

E.2. Règim jurídic i forma de provisió del lloc (a determinar per la Corporació) 

 

E.3. Mèrits rellevants a considerar en la seva provisió 
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SSTT12

Oficial/a segona conductor

EMD VALLDOREIX

SERVEIS TERRITORIALS
L-0

TIPOLOGIA DEL LLOC: Lloc base

ÀREA: SERVEIS TERRITORIALS

DEPARTAMENT:

DEDICACIÓ HORÀRIA SETMANAL: L’estàndard establerta per l'ens.

TIPOLOGIA DE LA JORNADA: Jornada ordinària de l'ens

DENOMINACIÓ DEL LLOC: Oficial/a segona conductor

FITXA DESCRIPTIVA DEL LLOC DE TREBALL 

A IDENTIFICACIÓ 
 

B � DEDICACIÓ HORÀRIA DEL LLOC 
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SSTT12

Oficial/a segona conductor

EMD VALLDOREIX

SERVEIS TERRITORIALS
L-0

 1. Realitzar treballs especialitzats de conducció de maquinaria especial. 

2. Conduir i realitzar feines amb diferent maquinaria (maquina d’escombrar, maquina 
d’esbrossar, etc ).

 3. Realitzar el transport de material i desplaçament del personal al lloc de les obres. 

4. Realitzar la instal·lació de senyalitzacions verticals (instal·lar els rètols informatius, la 
senyalització viària, etc.) als vials del municipi, si escau. 

 5. Controlar l’estat i realitzar el manteniment i reparacions a les màquines de treball. 

6. Col·laborar en el muntatge i desmuntatge de la infraestructura necessària (carpes, tarimes, 
trasllat de mobiliari, llums, etc.) per al desenvolupament de festes populars i altres 
esdeveniments.

7. 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.

8. Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament maquinària, 
eines o substàncies relacionades amb la seva activitat, així com els mitjans i equips de protecció 
posats a la seva disposició, d'acord amb els procediments establerts i la normativa vigent en 
matèria de prevenció de riscos laborals.

9. Adoptar en el tractament de dades de caràcter personal les mesures d’índole tècnica i 
organitzativa establertes per la Corporació i acomplir la normativa vigent en matèria de protecció 
de dades de caràcter personal, així com mantenir el deure de secret i confidencialitat en relació 
a les mateixes, que subsistirà fins i tot una vegada acabada la seva relació laboral/funcionarial 
amb la Corporació.

10. I, en general, totes aquelles de caràcter similar que li siguin atribuïdes.

 C  FUNCIONS GENÈRIQUES DEL LLOC 
 

C.1. Objectiu fonamental del lloc o missió 
(Només a omplir en cas de què es tracti d’un lloc singular i/o de comandament) 

 

C.2. Funcions bàsiques  
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SSTT12

Oficial/a segona conductor

EMD VALLDOREIX

SERVEIS TERRITORIALS
L-0

Titulació: Equivalent a la pròpia del subgrup de classificació C2 del personal funcionari.

Altres: Nivell de coneixement de català exigit per la Corporació, d’acord amb el Decret 
161/2002 sobre avaluació i certificació de coneixements de català.

Carnet de conduir B

Naturalesa jurídica: Laboral

Forma de provisió: Concurs de mèrits

Formació: - Interpretació de plànols i croquis. Ram de paleta: ofici, eines, estris i mitjans 
auxiliars.
 - Senyalització d’obres en carreteres. 
 - Seguretat i higiene: riscos, proteccions personals i col·lectives en les obres del 

ram de paleta. Seguretat en obres de carreteres i riscos i proteccions personals 
i col·lectives.
 - Coneixements sobre els diferents tipus de material de construcció, execució i 

control d’execució. Diferents eines del ram de paleta.
 - Revestiments de parets. Particions, murs resistents, classes, condicions dels 

murs, execució i control d'execució.
 - Coneixements sobre manteniment d’edificis i instal·lacions, obres vials, 

productes i materials i tècniques d’execució 
 - Moviments de terres. Murs de contenció i operacions de rebliment.
 - Treballs de demolició
 - El municipi. Organització municipal. Òrgans necessaris. Òrgans 

complementaris. Competències.
 - Prevenció de riscos laborals

Informàtica:  Informàtica a nivell d’usuari: processador de textos, base de dades, full  de 
càlcul, noves tecnologies de la informació i de la comunicació

Experiència: En l’àmbit dels treballs d’obres i manteniment i conducció de maquinària en 
l’Administració pública i/o en el sector privat.

Altres:

E  PROVISIÓ DEL LLOC 

E.1. Requisits per a la seva provisió 

 

E.2. Règim jurídic i forma de provisió del lloc (a determinar per la Corporació) 

 

E.3. Mèrits rellevants a considerar en la seva provisió 
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SSTT13

Oficial/a primera paleta

EMD VALLDOREIX

SERVEIS TERRITORIALS
L-0

TIPOLOGIA DEL LLOC: Lloc base

ÀREA: SERVEIS TERRITORIALS

DEPARTAMENT:

DEDICACIÓ HORÀRIA SETMANAL: L’estàndard establerta per l'ens.

TIPOLOGIA DE LA JORNADA: Jornada ordinària de l'ens
Disponibilitat parcial (a decidir per la Corporació)

DENOMINACIÓ DEL LLOC: Oficial/a primera paleta

FITXA DESCRIPTIVA DEL LLOC DE TREBALL 

A IDENTIFICACIÓ 
 

B � DEDICACIÓ HORÀRIA DEL LLOC 
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SSTT13

Oficial/a primera paleta

EMD VALLDOREIX

SERVEIS TERRITORIALS
L-0

1.  Realitzar treballs de manteniment  vinculats a la construcció i reparació d’obres en general 
tant a la via pública com a les instal·lacions i dependències municipals. 

2. Traslladar materials i estris diversos i muntar i desmuntar bastides. 

3. Utilitzar les eines manuals i mecàniques així com els vehicles assignats requerits pel 
desenvolupament dels treballs encomanats, tot tenint cura del seu manteniment i estat de neteja.

4. 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.

5. 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.

6. Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament maquinària, 
eines o substàncies relacionades amb la seva activitat, així com els mitjans i equips de protecció 
posats a la seva disposició, d'acord amb els procediments establerts i la normativa vigent en 
matèria de prevenció de riscos laborals.

7. Adoptar en el tractament de dades de caràcter personal les mesures d’índole tècnica i 
organitzativa establertes per la Corporació i acomplir la normativa vigent en matèria de protecció 
de dades de caràcter personal, així com mantenir el deure de secret i confidencialitat en relació 
a les mateixes, que subsistirà fins i tot una vegada acabada la seva relació laboral/funcionarial 
amb la Corporació.

8. I, en general, totes aquelles de caràcter similar que li siguin atribuïdes.

 C  FUNCIONS GENÈRIQUES DEL LLOC 
 

C.1. Objectiu fonamental del lloc o missió 
(Només a omplir en cas de què es tracti d’un lloc singular i/o de comandament) 

 

C.2. Funcions bàsiques  
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SSTT13

Oficial/a primera paleta

EMD VALLDOREIX

SERVEIS TERRITORIALS
L-0

Titulació: Equivalent a la pròpia del subgrup de classificació C2 del personal funcionari.

Altres: Nivell de coneixement de català exigit per la Corporació, d’acord amb el Decret 
161/2002 sobre avaluació i certificació de coneixements de català.

Carnet de conduir B

Naturalesa jurídica: Laboral

Forma de provisió: Concurs de mèrits

Formació:  - Interpretació de plànols i croquis. Ram de paleta: ofici, eines, estris i mitjans 
auxiliars.
 - Senyalització d’obres en carreteres. 
 - Seguretat i higiene: riscos, proteccions personals i col·lectives en les obres del 

ram de paleta. Seguretat en obres de carreteres i riscos i proteccions personals 
i col·lectives.
 - Coneixements sobre els diferents tipus de material de construcció, execució i 

control d’execució. Diferents eines del ram de paleta.
 - Revestiments de parets. Particions, murs resistents, classes, condicions dels 

murs, execució i control d'execució.
- Coneixements sobre manteniment d’edificis i instal·lacions, obres vials, 
productes i materials i tècniques d’execució 

 - Moviments de terres. Murs de contenció i operacions de rebliment.
 - Treballs de demolició
 - El municipi. Organització municipal. Òrgans necessaris. Òrgans 

complementaris. Competències.
 -Prevenció de riscos laborals

Informàtica:  -Informàtica a nivell d’usuari: processador de textos, base de dades, full  de 
càlcul, noves tecnologies de la informació i de la comunicació

Experiència: En l’àmbit dels treballs d’obres i manteniment general d’edificis en 
l’Administració pública i/o en el sector privat.

Altres:

E  PROVISIÓ DEL LLOC 

E.1. Requisits per a la seva provisió 

 

E.2. Règim jurídic i forma de provisió del lloc (a determinar per la Corporació) 

 

E.3. Mèrits rellevants a considerar en la seva provisió 
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SSTT14

Oficial/a segona paleta

EMD VALLDOREIX

SERVEIS TERRITORIALS
L-0

TIPOLOGIA DEL LLOC: Lloc base

ÀREA: SERVEIS TERRITORIALS

DEPARTAMENT:

DEDICACIÓ HORÀRIA SETMANAL: L’estàndard establerta per l'ens.

TIPOLOGIA DE LA JORNADA: Jornada ordinària de l'ens

DENOMINACIÓ DEL LLOC: Oficial/a segona paleta

FITXA DESCRIPTIVA DEL LLOC DE TREBALL 

A IDENTIFICACIÓ 
 

B � DEDICACIÓ HORÀRIA DEL LLOC 
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SSTT14

Oficial/a segona paleta

EMD VALLDOREIX

SERVEIS TERRITORIALS
L-0

 1. Donar suport al Cap de la Brigada. 

 2. Executar tasques de rehabilitació i/o manteniment d’edificis i instal·lacions, mobiliari urbà i via 
pública, realitzar la pintura d’exteriors, realitzar serveis d’impermeabilització, realitzar serveis de 
reparació i de substitució de baixants, etc sota les indicacions del Cap de la Brigada. 

 3. Realitzar tasques de neteja a la via pública 

 4. Controlar l’estat i realitzar el manteniment i reparacions de les eines de treball. 

5. Col·laborar en el muntatge i desmuntatge de la infraestructura necessària (carpes, tarimes, 
trasllat de mobiliari, llums, etc.) per al desenvolupament de festes populars i altres 
esdeveniments.

6. 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.

7. Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament maquinària, 
eines o substàncies relacionades amb la seva activitat, així com els mitjans i equips de protecció 
posats a la seva disposició, d'acord amb els procediments establerts i la normativa vigent en 
matèria de prevenció de riscos laborals.

8. Adoptar en el tractament de dades de caràcter personal les mesures d’índole tècnica i 
organitzativa establertes per la Corporació i acomplir la normativa vigent en matèria de protecció 
de dades de caràcter personal, així com mantenir el deure de secret i confidencialitat en relació 
a les mateixes, que subsistirà fins i tot una vegada acabada la seva relació laboral/funcionarial 
amb la Corporació.

8. I, en general, totes aquelles de caràcter similar que li siguin atribuïdes.

 C  FUNCIONS GENÈRIQUES DEL LLOC 
 

C.1. Objectiu fonamental del lloc o missió 
(Només a omplir en cas de què es tracti d’un lloc singular i/o de comandament) 

 

C.2. Funcions bàsiques  
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SSTT14

Oficial/a segona paleta

EMD VALLDOREIX

SERVEIS TERRITORIALS
L-0

Titulació: Equivalent a la pròpia del subgrup de classificació C2 del personal funcionari.

Altres: Nivell de coneixement de català exigit per la Corporació, d’acord amb el Decret 
161/2002 sobre avaluació i certificació de coneixements de català.

Carnet de conduir B

Naturalesa jurídica: Laboral

Forma de provisió: Concurs de mèrits

Formació: - Interpretació de plànols i croquis. Ram de paleta: ofici, eines, estris i mitjans 
auxiliars.
 - Senyalització d’obres en carreteres. 
 - Seguretat i higiene: riscos, proteccions personals i col·lectives en les obres del 

ram de paleta. Seguretat en obres de carreteres i riscos i proteccions personals 
i col·lectives.
 - Coneixements sobre els diferents tipus de material de construcció, execució i 

control d’execució. Diferents eines del ram de paleta.
 - Revestiments de parets. Particions, murs resistents, classes, condicions dels 

murs, execució i control d'execució.
 - Coneixements sobre manteniment d’edificis i instal·lacions, obres vials, 

productes i materials i tècniques d’execució 
 - Moviments de terres. Murs de contenció i operacions de rebliment.
 - Treballs de demolició
 - El municipi. Organització municipal. Òrgans necessaris. Òrgans 

complementaris. Competències.
 - Prevenció de riscos laborals

Informàtica:  Informàtica a nivell d’usuari: processador de textos, base de dades, full  de 
càlcul, noves tecnologies de la informació i de la comunicació

Experiència: En l’àmbit dels treballs d’obres i manteniment general d’edificis en 
l’Administració pública i/o en el sector privat.

Altres:

E  PROVISIÓ DEL LLOC 

E.1. Requisits per a la seva provisió 

 

E.2. Règim jurídic i forma de provisió del lloc (a determinar per la Corporació) 

 

E.3. Mèrits rellevants a considerar en la seva provisió 
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SSTT15

Oficial/a primera de manteniment general

EMD VALLDOREIX

SERVEIS TERRITORIALS
L-0

TIPOLOGIA DEL LLOC: Lloc base

ÀREA: SERVEIS TERRITORIALS

DEPARTAMENT:

DEDICACIÓ HORÀRIA SETMANAL: L’estàndard establerta per l'ens

TIPOLOGIA DE LA JORNADA: Jornada de tarda

DENOMINACIÓ DEL LLOC: Oficial/a primera de manteniment general

FITXA DESCRIPTIVA DEL LLOC DE TREBALL 

A IDENTIFICACIÓ 
 

B � DEDICACIÓ HORÀRIA DEL LLOC 
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SSTT15

Oficial/a primera de manteniment general

EMD VALLDOREIX

SERVEIS TERRITORIALS
L-0

1. Realitzar tasques de neteja dels carrers

2. Recollir animals morts.

3. Localitzar possibles obstacles als carrers i procedir a la seva retirada així com recollir la 
brossa generada per activitats incíviques

4. Utilitzar les eines manuals i mecàniques així com els vehicles assignats requerits pel 
desenvolupament dels treballs encomanats, tot tenint cura del seu manteniment i estat de neteja.

5. 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.

6. Prestar suport polivalent als altres àmbits de treball de la Brigada quan sigui necessari, així 
com realitzar els treballs assignats en cas d’emergències.

7. Pintar senyals horitzontals de la via pública, com ara pas de vianants.

8. Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament maquinària, 
eines o substàncies relacionades amb la seva activitat, així com els mitjans i equips de protecció 
posats a la seva disposició, d'acord amb els procediments establerts i la normativa vigent en 
matèria de prevenció de riscos laborals.

9. Adoptar en el tractament de dades de caràcter personal les mesures d’índole tècnica i 
organitzativa establertes per la Corporació i acomplir la normativa vigent en matèria de protecció 
de dades de caràcter personal, així com mantenir el deure de secret i confidencialitat en relació 
a les mateixes, que subsistirà fins i tot una vegada acabada la seva relació laboral/funcionarial 
amb la Corporació.

10. I, en general, totes aquelles de caràcter similar que li siguin atribuïdes.

 C  FUNCIONS GENÈRIQUES DEL LLOC 
 

C.1. Objectiu fonamental del lloc o missió 
(Només a omplir en cas de què es tracti d’un lloc singular i/o de comandament) 

 

C.2. Funcions bàsiques  
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SSTT15

Oficial/a primera de manteniment general

EMD VALLDOREIX

SERVEIS TERRITORIALS
L-0

Titulació: Equivalent a la pròpia del subgrup de classificació C2 del personal funcionari.

Altres: Nivell de coneixement de català exigit per la Corporació, d’acord amb el Decret 
161/2002 sobre avaluació i certificació de coneixements de català.
Estar en possessió del carnet de conduir B

Naturalesa jurídica: Laboral

Forma de provisió: Concurs de mèrits

Formació:  - Prevenció de Riscos Laborals
 - Mecànica. Coneixements sobre manteniment quotidià de vehicles.
 - Senyalització d’obres en carreteres. 

- Seguretat i higiene: riscos, proteccions personals i col·lectives en les obres del 
ram de paleta. Seguretat en obres de carreteres i riscos i proteccions personals 
i col·lectives.
- Coneixements sobre els diferents tipus de material de construcció, execució i 
control d’execució. Diferents eines del ram de paleta.
 - Coneixements sobre manteniment d’edificis i instal·lacions, obres vials

Informàtica:

Experiència: En l'àmbit del manteniment de la via pública i mobiliari urbà en l’Administració 
pública i/o en el sector privat.

Altres:

E  PROVISIÓ DEL LLOC 

E.1. Requisits per a la seva provisió 

 

E.2. Règim jurídic i forma de provisió del lloc (a determinar per la Corporació) 

 

E.3. Mèrits rellevants a considerar en la seva provisió 
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SSTT18

Peó

EMD VALLDOREIX

SERVEIS TERRITORIALS
L-0

TIPOLOGIA DEL LLOC: Lloc base

ÀREA: SERVEIS TERRITORIALS

DEPARTAMENT:

DEDICACIÓ HORÀRIA SETMANAL: L’estàndard establerta per l'ens

TIPOLOGIA DE LA JORNADA: Jornada ordinària de l'ens

DENOMINACIÓ DEL LLOC: Peó

FITXA DESCRIPTIVA DEL LLOC DE TREBALL 

A IDENTIFICACIÓ 
 

B � DEDICACIÓ HORÀRIA DEL LLOC 
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SSTT18

Peó

EMD VALLDOREIX

SERVEIS TERRITORIALS
L-0

- Realitzar els treballs vinculats a la neteja, petites reparacions i manteniment bàsic tant a la via 
pública com a les dependències municipals i a les zones verdes i camins.

- Donar suport a les tasques més especialitzades de la brigada, portant i traslladant material, 
eines, runes, etc.

- Col·laborar en les tasques que comporten l'ocupació de la via pública i el tancament de carrers 
així com revisar i informar de les incidències relacionades amb la via pública. 

- Realitzar el transport, càrrega, descàrrega i distribució de materials, eines i equipaments propis 
de la Brigada així com carregar, descarregar i transportar mobiliari i materials entre 
dependències municipals quan sigui necessari.

- Utilitzar les eines manuals i mecàniques així com els vehicles assignats requerits pel 
desenvolupament dels treballs encomanats, tot tenint cura del seu manteniment i estat de neteja.

- 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.

- Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament maquinària, 
eines o substàncies relacionades amb la seva activitat, així com els mitjans i equips de protecció 
posats a la seva disposició, d'acord amb els procediments establerts i la normativa vigent en 
matèria de prevenció de riscos laborals.

- Adoptar en el tractament de dades de caràcter personal les mesures d’índole tècnica i 
organitzativa establertes per la Corporació i acomplir la normativa vigent en matèria de protecció 
de dades de caràcter personal, així com mantenir el deure de secret i confidencialitat en relació 
a les mateixes, que subsistirà fins i tot una vegada acabada la seva relació laboral/funcionarial 
amb la Corporació.

- I, en general, totes aquelles de caràcter similar que li siguin atribuïdes.

 C  FUNCIONS GENÈRIQUES DEL LLOC 
 

C.1. Objectiu fonamental del lloc o missió 
(Només a omplir en cas de què es tracti d’un lloc singular i/o de comandament) 

 

C.2. Funcions bàsiques  
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SSTT18

Peó

EMD VALLDOREIX

SERVEIS TERRITORIALS
L-0

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

Altres: Nivell de coneixement de català exigit per la Corporació, d’acord amb el Decret 
161/2002 sobre avaluació i certificació de coneixements de català.
Carnet de conduir B

Naturalesa jurídica: Laboral

Forma de provisió: Concurs de mèrits

Formació:  -Ram de paleta: ofici, eines, estris i mitjans auxiliars.
 -Senyalització d’obres en carreteres. 
 -Seguretat i higiene: riscos, proteccions personals i col·lectives en les obres del 

ram de paleta. Seguretat en obres de carreteres i riscos i proteccions personals 
i col·lectives.
 -Coneixements sobre els diferents tipus de material de construcció, execució i 

control d’execució. Diferents eines del ram de paleta.
 -Revestiments de parets. 
 -Coneixements sobre manteniment d’edificis i instal·lacions, obres vials, 

productes i materials i tècniques d’execució 
 -Informàtica a nivell d’usuari: processador de textos, base de dades, full  de 

càlcul, noves tecnologies de la informació i de la comunicació

Informàtica:

Experiència: En l’àmbit  dels treballs de manteniment bàsic d'instal·lacions i la neteja viària 
en l’Administració pública i/o en el sector privat.

Altres:

E  PROVISIÓ DEL LLOC 

E.1. Requisits per a la seva provisió 

 

E.2. Règim jurídic i forma de provisió del lloc (a determinar per la Corporació) 

 

E.3. Mèrits rellevants a considerar en la seva provisió 
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SSTT23

Tècnic/a de medi ambient

EMD VALLDOREIX

SERVEIS TERRITORIALS
L-0

TIPOLOGIA DEL LLOC: Lloc base

ÀREA: SERVEIS TERRITORIALS

DEPARTAMENT:

DEDICACIÓ HORÀRIA SETMANAL: L’estàndard establerta per l'ens

TIPOLOGIA DE LA JORNADA: Jornada ordinària de l'ens

DENOMINACIÓ DEL LLOC: Tècnic/a de medi ambient

FITXA DESCRIPTIVA DEL LLOC DE TREBALL 

A IDENTIFICACIÓ 
 

B � DEDICACIÓ HORÀRIA DEL LLOC 
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SSTT23

Tècnic/a de medi ambient

EMD VALLDOREIX

SERVEIS TERRITORIALS
L-0

1.  Realitzar l'assistència tècnica per a les següents actuacions : 

 - Manteniment de l’arbrat de la via pública i manteniment de parcs i jardins.

 - Neteja i manteniment de camins rurals, zones forestals, i franges de protecció amb les zones 
urbanes.

- Coordinació i programació de les tasques de neteja de rieres i zones forestals amb les 
brigades del Centre d’Iniciatives per a la Reinserció.

 - Control d’abocaments incontrolats a la via pública i en zones forestals.

 - Gestió en matèria de protecció contra incendis.

 - Prevenció i gestió dels efectes dels temporals meteorològics.

- Atenció, informació i participació ciutadana en matèria de medi ambient.

 - Sol·licitud de subvencions a altres administracions: Diputació de Barcelona, Generalitat de 
Catalunya, Institut Català de l’Energia...

2. Tramitar i informar els expedients d’ordres d’execució per motius de seguretat: neteja de 
solars per perill  d’incendi, tala d’arbres en perill de caure, ....

 3. Tramitar i informar els expedients de protecció de la legalitat urbanística relacionats amb la 
protecció de l’arbrat.

4. Tramitar i informar els expedients de llicències d’obra en el que s’inclou la tala d’arbrat.

5. Realitzar la coordinació amb el Servei de medi ambient de l’Ajuntament de Sant Cugat del 
Vallès.

6. Responsabilitzar-se de la implantació del servei de recollida selectiva de residus urbans, de 
manera coordinada amb l’Àmbit de Serveis urbans de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.

7. Responsabilitzar-se del control de plagues urbanes, de manera coordinada  amb el Servei de 
Salut de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.

8. Vetllar per la Neteja i manteniment de rieres i torrents, amb l’Agència Catalana de l’Aigua i 
l’Entitat Metropolitana de Medi Ambient.

9. Realitzar el control i manteniment del Parc natural de Collserola, amb el Consorci del Parc 
natural de Collserola. Al mateix temps, Valldoreix és membre del Consell consultiu del Consorci 
del Parc de Collserola.

10. Representar l’EMD de Valldoreix en el Consell assessor del Pla de protecció civil de Sant 
Cugat del Vallès.

11. Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament els equips 

 C  FUNCIONS GENÈRIQUES DEL LLOC 
 

C.1. Objectiu fonamental del lloc o missió 
(Només a omplir en cas de què es tracti d’un lloc singular i/o de comandament) 

 

C.2. Funcions bàsiques  
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SSTT23

Tècnic/a de medi ambient

EMD VALLDOREIX

SERVEIS TERRITORIALS
L-0

relacionats amb la seva activitat, d'acord amb els procediments establerts i la normativa vigent 
en matèria de prevenció de riscos laborals.

12. Adoptar en el tractament de dades de caràcter personal les mesures d’índole tècnica i 
organitzativa establertes per la Corporació i acomplir la normativa vigent en matèria de protecció 
de dades de caràcter personal, així com mantenir el deure de secret i confidencialitat en relació 
a les mateixes, que subsistirà fins i tot una vegada acabada la seva relació laboral/funcionarial 
amb la Corporació.

13. I, en general, totes aquelles de caràcter similar que li siguin atribuïdes.
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SSTT23

Tècnic/a de medi ambient

EMD VALLDOREIX

SERVEIS TERRITORIALS
L-0

Titulació: Diplomatura universitària en l’àmbit de les Ciències i la Enginyeria o grau 
corresponent

Altres: Nivell de coneixement de català exigit per la Corporació, d’acord amb el Decret 
161/2002 sobre avaluació i certificació de coneixements de català.
Carnet de conduir B

Naturalesa jurídica: Funcionari

Forma de provisió: Concurs de mèrits

Formació: -  Gestió Pública
  -  Legislació específica de l'àmbit local i procediment administratiu.
  -  Normativa i reglamentació sobre medi ambient
  -  Gestió dels residus municipals i industrials
  -  Reciclatge d’escombraries.

Informàtica: Certificat ACTIC nivell BÀSIC o equivalent.

Experiència: En l’àmbit de la gestió mediambiental en l’Administració pública i/o en el sector 
privat.

Altres:

E  PROVISIÓ DEL LLOC 

E.1. Requisits per a la seva provisió 

 

E.2. Règim jurídic i forma de provisió del lloc (a determinar per la Corporació) 

 

E.3. Mèrits rellevants a considerar en la seva provisió 
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SSTT24

Arquitecte/a municipal

EMD VALLDOREIX

SERVEIS TERRITORIALS
L-0

TIPOLOGIA DEL LLOC: Lloc singular

ÀREA: SERVEIS TERRITORIALS

DEPARTAMENT:

DEDICACIÓ HORÀRIA SETMANAL: L’estàndard establerta per l'ens

TIPOLOGIA DE LA JORNADA: Jornada ordinària de l'ens

DENOMINACIÓ DEL LLOC: Arquitecte/a municipal

FITXA DESCRIPTIVA DEL LLOC DE TREBALL 

A IDENTIFICACIÓ 
 

B � DEDICACIÓ HORÀRIA DEL LLOC 
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SSTT24

Arquitecte/a municipal

EMD VALLDOREIX

SERVEIS TERRITORIALS
L-0

1. Tramitar i redactar informes tècnics per a certificats urbanístics, llicències d'obra major, 
llicències de parcel·lació i vetllar i assessorar per a la protecció de la legalitat urbanísica.

2. Redactar informes tècncis d'urbanisme pel que fa a planejament general derivat i de gestió 
urbanística (reparcel·lacions, expropiacions,valoracions) als efectes de la seva tramitació per 
part de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès en allò que afecta a Valldoreix.

3. Gestionar  i tramitar els estudis,  els projectes i les obres de  primera instal·lació (Plecs, 
contractació, execució i  seguimentd’obra).

4. Redactar memòries valorades i petits projectes tècnics.

5. Gestionar la cartografia pel que fa a l'àmbit de l'EMD.

6. Assistir amb veu i vot a les Comissions de Territori i d’Obres i Serveis de l’EMD

7. Gestionar Can Monmany i coordinar les actuacions amb l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

8. Informar, assessorar i orientar en matèria urbanística i d'obres a la resta de l’organització i 
l'equip de govern.

9. Attendre i assessorar al públic, personalment i telefònicament, resolent aquelles qüestions per 
les que estigui facultat/da.

10. Assistir i participar en els actes públics, comissions, reunions o grups de treball als quals 
sigui designat/ada en la seva matèria competencial.

11. Proposar i/o col·laborar en l’elaboració del pressupost del seu àmbit.

12. Participar en reunions i/o comissions tant interès com amb altres administracions, 
representant l’EMD quan així sigui necessari.

13. Col·laborar en processos de participació ciutadana que afectin a plans urbanístics, projectes 
urbanístics o d’obres.

14. Mantenir els contactes necessaris amb altres organismes, administracions, empreses, etc. 
Així com amb altres departaments de l'entitat per tal de realitzar adequadament les tasques 
assignades.

15. Verificar l’acompliment en les obres de construcció de la legislació vigent, comunicant 
qualsevol incidència a l’autoritat competent.

16. 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.

17. Adoptar en el tractament de dades de caràcter personal les mesures d’índole tècnica i 
organitzativa establertes per la Corporació i acomplir la normativa vigent en matèria de protecció 
de dades de caràcter personal, així com mantenir el deure de secret i confidencialitat en relació 

 C  FUNCIONS GENÈRIQUES DEL LLOC 
 

C.1. Objectiu fonamental del lloc o missió 
(Només a omplir en cas de què es tracti d’un lloc singular i/o de comandament) 

 

C.2. Funcions bàsiques  
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a les mateixes, que subsistirà fins i tot una vegada acabada la seva relació laboral/funcionarial 
amb la Corporació.

18. I, en general, totes aquelles de caràcter similar que li siguin atribuïdes.
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Titulació: Arquitectura superior o grau corresponent

Altres: Nivell de coneixement de català exigit per la Corporació, d’acord amb el Decret 
161/2002 sobre avaluació i certificació de coneixements de català.
Carnet de conduir B

Naturalesa jurídica: Funcionari

Forma de provisió: Concurs de mèrits

Formació: - Control pressupostari
- El control de la gestió en el sector públic.
- Dret urbanístic
- Procediment administratiu
- El règim urbanístic del sòl
- Les expropiacions urbanístiques
- Obtenció de sòl per a dotacions públiques
- Informàtica a nivell d’usuari: processador de textos, base de dades, full de 
càlcul, noves
tecnologies de la informació i de la comunicació
- Cartografia digital i programari específic de disseny tècnic assistir per 
ordinador (Autocad,
SIG, etc.)
- Prevenció de riscos i salut laboral

Informàtica: Certificat ACTIC nivell BÀSIC o equivalent.

Experiència: En l’àmbit de la gestió de serveis de planejament i gestió urbanística en 
l’Administració pública i/o en el sector privat

Altres:

E  PROVISIÓ DEL LLOC 

E.1. Requisits per a la seva provisió 

 

E.2. Règim jurídic i forma de provisió del lloc (a determinar per la Corporació) 

 

E.3. Mèrits rellevants a considerar en la seva provisió 
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TIPOLOGIA DEL LLOC: Lloc comandament

ÀREA: SERVEIS TERRITORIALS

DEPARTAMENT:

DEDICACIÓ HORÀRIA SETMANAL: L’estàndard establerta per l'ens

TIPOLOGIA DE LA JORNADA: Jornada ordinària per l'ens amb flexibilitat per 
raons del servei.

DENOMINACIÓ DEL LLOC: Cap d'urbanisme i mobilitat

FITXA DESCRIPTIVA DEL LLOC DE TREBALL 

A IDENTIFICACIÓ 
 

B � DEDICACIÓ HORÀRIA DEL LLOC 
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Planificar, dirigir i coordinar els recursos disponibles i totes les actuacions municipals 
relacionades amb serveis urbanístics i de mobilitat per la consecució dels objectius fixats, 
d’acord amb les directrius establertes per l’equip de govern i la legislació vigent.

 1.Dirigir i gestionar els recursos humans, econòmics i materials de què disposa l'àmbit 
organitzatiu d'urbanisme i mobilitat per tal d’assegurar els seus objectius. 

 2.Assessorar a la Corporació en general proporcionant la informació sobre temes propis de 
l’àmbit, procurant un sentit global d’actuació i coherent amb les capacitats i possibilitats de 
l’organització i els seus recursos. 

 3. Proposar i executar la gestió del pressupost de l’àmbit. 

 4. Coordinar i impulsar les actuacions desplegades per l’EMD inherents a les competències de 
l'àmbit orgànitzatiu d'urbanisme i mobilitat.
 

 5. Coordinar i supervisar els expedients de protecció de la  legalitat urbanística.

6. Coordinar la planificació urbanística en el seu àmbit, la transcripció a l'escala 1:1000 així com 
la modificació del POUM a nivell de Valldoreix.

7. Gestionar la mobilitat i el transport públic de l'EMD.

8. Coordinar,  fer el seguiment i controlar els projectes redactats pels tècnics externs.

9. Coordinar la Comissió d'obres i serveis i la Comissió de territori.

10. Vetllar per la coordinació entre els serveis de l'àmbit i la resta d'àmbits de l'EMD.

11. Representar a l’àmbit o a l’EMD en els espais i institucions que siguin necessaris.

12. Atendre a la ciuadania així com informar i assessorar a les associacions i als veïns en 
matèries pròpies d el'àmbit.

13. Col·laborar en processos de participació ciutadana relacionats amb l'àmbit.

14. Actuar com a Secretari del Consell sectorial de mobilitat.

15.  Mantenir els contactes necessaris per la seva feina amb altres unitats organitzatives de 
l'entitat, altres Administracions així com amb entitats i associacions relacionades amb el seu 
àmbit competencial, duent a terme totes aquelles tasques que d’aquesta activitat es derivin.

16.  Realitzar la vigilància, en matèria de prevenció de riscos, de les activitats que concorrin a 
l'àmbit, 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.

17.  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.

 C  FUNCIONS GENÈRIQUES DEL LLOC 
 

C.1. Objectiu fonamental del lloc o missió 
(Només a omplir en cas de què es tracti d’un lloc singular i/o de comandament) 

 

C.2. Funcions bàsiques  
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18.  Adoptar en el tractament de dades de caràcter personal les mesures d’índole tècnica i 
organitzativa establertes per la Corporació i acomplir la normativa vigent en matèria de protecció 
de dades de caràcter personal, així com mantenir el deure de secret i confidencialitat en relació 
a les mateixes, que subsistirà fins i tot una vegada acabada la seva relació laboral/funcionarial 
amb la Corporació.

19. I, en general, totes aquelles de caràcter similar que li siguin atribuïdes.
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Titulació: Arquitectura superior o grau corresponent

Altres: Nivell de coneixement de català exigit per la Corporació, d’acord amb el Decret 
161/2002 sobre avaluació i certificació de coneixements de català.
Carnet de conduir B

Naturalesa jurídica: Funcionari

Forma de provisió: Lliure designació

Formació: - En l'àmbit de:

 -Organització del treball 
 -Direcció d’equips
 -Control pressupostari
 -Funcionament dels òrgans col·legiats locals.
 -El control de la gestió en el sector públic.
 -Dret urbanístic
 -Mobilitat
 -Procediment administratiu
 -El règim urbanístic del sòl
 -Les expropiacions urbanístiques
 -Obtenció de sòl per a dotacions públiques

- Prevenció de riscos laborals i salut laboral

Informàtica: Certificat ACTIC nivell BÀSIC o equivalent.

Experiència: En l’àmbit de la gestió de serveis urbanístics amb funcions de comandament en 
l’Administració pública i/o en el sector privat.

Altres:

E  PROVISIÓ DEL LLOC 

E.1. Requisits per a la seva provisió 

 

E.2. Règim jurídic i forma de provisió del lloc (a determinar per la Corporació) 

 

E.3. Mèrits rellevants a considerar en la seva provisió 
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TIPOLOGIA DEL LLOC: Lloc base

ÀREA: SERVEIS TERRITORIALS

DEPARTAMENT:

DEDICACIÓ HORÀRIA SETMANAL: L’estàndard establerta per l'ens.

TIPOLOGIA DE LA JORNADA: Jornada ordinària de l'ens

DENOMINACIÓ DEL LLOC: Arquitecte/a tècnic/a

FITXA DESCRIPTIVA DEL LLOC DE TREBALL 

A IDENTIFICACIÓ 
 

B � DEDICACIÓ HORÀRIA DEL LLOC 
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1. Dirigir i supervisar a nivell tècnic i econòmic les tasques de la brigada d'obres, de l'empresa 
de neteja dels edificis municipals i del conserge del CEIP Ferran i Clua.

 2.Tramitar i redactar informes tècnics requerits per la Presidència i Secretaria de l’EMD.

 3.Tramitar  i redactar informes tècnics per a llicències d’obres menors, 1ª ocupació i ocupació 
via pública, per a devolucions de garanties i d'ocupació de via pública.

 4. Redactar informes tècnics per la distribució de les contribucions especials.

5. Elaborar informes tècnics d'ajudicació d’obres, concursos i valoracions. 

 6.Redactar certificats d’alineacions i rasants, i certificats de numeració i antiguitat de finques.

 7. Assistir, amb veu i vot, a la Comissió de Serveis Urbans i Comissió de Territori de l‘EMD. 

8.Gestionar el manteniment dels edificis municipals i espais públics.

9.Gestionar la senyalització de la via pública. 

10. Realitzar inspeccions per poder donar llicències de primera ocupació, per a comprovar 
desperfectes a les vies públiques i/o incidències i per controlar obres de millora i manteniment 
de la via pública.

 11. Atendre al públic personal o telefònicament quan així sigui necessari.

12. 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.

13. 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.

14. Adoptar en el tractament de dades de caràcter personal les mesures d’índole tècnica i 
organitzativa establertes per la Corporació i acomplir la normativa vigent en matèria de protecció 
de dades de caràcter personal, així com mantenir el deure de secret i confidencialitat en relació 
a les mateixes, que subsistirà fins i tot una vegada acabada la seva relació laboral/funcionarial 
amb la Corporació.

15. I, en general, totes aquelles de caràcter similar que li siguin atribuïdes.

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 

 C  FUNCIONS GENÈRIQUES DEL LLOC 
 

C.1. Objectiu fonamental del lloc o missió 
(Només a omplir en cas de què es tracti d’un lloc singular i/o de comandament) 

 

C.2. Funcions bàsiques  

 

186



SSTT28

Arquitecte/a tècnic/a

EMD VALLDOREIX

SERVEIS TERRITORIALS
L-0

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; aprovar el pla de seguretat i salut; organitzar la 
coordinació d'activitats empresarials; adoptar les mesures necessàries per accedir a l'obra (Real 
Decret 1627/1997, de 24 d'octubre)
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Titulació: Arquitectura tècnica o grau corresponent.

Altres: Nivell de coneixement de català exigit per la Corporació, d’acord amb el Decret 
161/2002 sobre avaluació i certificació de coneixements de català.
Carnet de conduir B

Naturalesa jurídica: Funcionari

Forma de provisió: Concurs de mèrits

Formació:  -Organització del treball.
 -Direcció d’equips.
 -Control pressupostari
 -El control de la gestió en el sector públic.
 -El règim urbanístic del sòl.
 -Les expropiacions urbanístiques.
 -Dret administratiu i procediment administratiu
 -Obtenció de sòl per a dotacions públiques.
 -Control i seguretat en edificis públics
 -Informàtica a nivell d’usuari: processador de textos, base de dades, full  de 

càlcul, noves tecnologies de la informació i de la comunicació-
 -Cartografia digital i programari específic de disseny tècnic assistit per ordinador 

(Autocad SIG, etc.)

Informàtica: Certificat ACTIC nivell BÀSIC o equivalent.

Experiència: En l'àmbit de gestió i direcció de serveis urbans a l'Administració pública i/o el 
sector privat.

Altres:

E  PROVISIÓ DEL LLOC 

E.1. Requisits per a la seva provisió 

 

E.2. Règim jurídic i forma de provisió del lloc (a determinar per la Corporació) 

 

E.3. Mèrits rellevants a considerar en la seva provisió 
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TIPOLOGIA DEL LLOC: Lloc comandament

ÀREA: SERVEIS TERRITORIALS

DEPARTAMENT:

DEDICACIÓ HORÀRIA SETMANAL: L’estàndard establerta per l'ens

TIPOLOGIA DE LA JORNADA: Jornada ordinària per l'ens amb flexibilitat per 
raons del servei.

DENOMINACIÓ DEL LLOC: Cap de serveis urbans

FITXA DESCRIPTIVA DEL LLOC DE TREBALL 

A IDENTIFICACIÓ 
 

B � DEDICACIÓ HORÀRIA DEL LLOC 
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Planificar, dirigir i coordinar els recursos disponibles i totes les actuacions municipals 
relacionades amb Serveis urbans per la consecució dels objectius fixats, d’acord amb les 
directrius establertes per l’equip de govern i la legislació vigent.

 1.Dirigir i gestionar els recursos humans, econòmics i materials de que disposa els serveis 
urbans per tal d’assegurar els seus objectius.

 2.Assessorar a la Corporació en general proporcionant la informació sobre temes propis de 
l’àrea, procurant un sentit global d’actuació i coherent amb les capacitats i possibilitats de 
l’organització i els seus recursos.

 3.Coordinar la relació entre els Serveis Urbans amb la resta d’àmbits de l’EMD.

 4.Proposar i executar la gestió del pressupost de l’àmbit.

 5.Supervisar tota l’activitat dels Serveis Urbans. 

 6.Coordinar i impulsar les actuacions en l’àmbit de serveis urbans desplegades per l’EMD i el 
seu seguiment.

 7.Fer el seguiment i controlar els projectes redactats per tècnics externs en el seu àmbit.

 8.Impulsar millores de funcionament dels Serveis Urbans. 

 9.Dirigir les obres d’urbanització i controlar les despeses d’execució.

 10.Assistir a les reunions de coordinació  i informar al personal.

 11.Representar a l’àrea o a l’EMD en els espais i institucions que siguin necessaris. 

 12. Assistir, amb veu i vot, a la Comissió de Serveis Urbans i Comissió de Territori de l‘EMD. 

13. Atendre a la ciuadania així com informar i assessorar a les associacions i als veïns en 
matèries pròpies de l'àmbit.

14.  Mantenir els contactes necessaris per la seva feina amb altres unitats organitzatives de 
l'entitat, altres Administracions així com amb entitats i associacions relacionades amb el seu 
àmbit competencial, duent a terme totes aquelles tasques que d’aquesta activitat es derivin.

15.  Realitzar la vigilància, en matèria de prevenció de riscos, de les activitats que concorrin a 
l'àmbit, 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.

16.  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.

17.  Adoptar en el tractament de dades de caràcter personal les mesures d’índole tècnica i 
organitzativa establertes per la Corporació i acomplir la normativa vigent en matèria de protecció 
de dades de caràcter personal, així com mantenir el deure de secret i confidencialitat en relació 

 C  FUNCIONS GENÈRIQUES DEL LLOC 
 

C.1. Objectiu fonamental del lloc o missió 
(Només a omplir en cas de què es tracti d’un lloc singular i/o de comandament) 

 

C.2. Funcions bàsiques  
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a les mateixes, que subsistirà fins i tot una vegada acabada la seva relació laboral/funcionarial 
amb la Corporació.

18. I, en general, totes aquelles de caràcter similar que li siguin atribuïdes.
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Titulació: Arquitectura tècnica, enginyeria tècnica o grau corresponent

Altres: Nivell de coneixement de català exigit per la Corporació, d’acord amb el Decret 
161/2002 sobre avaluació i certificació de coneixements de català.
Carnet de conduir B

Naturalesa jurídica: Funcionari

Forma de provisió: Lliure designació

Formació: - En l'àmbit de:

  --Organització del treball.
 -Direcció d’equips.
 -Control pressupostari
 -Funcionament dels òrgans col·legiats
 -El control de la gestió en el sector públic.
 -El règim urbanístic del sòl.
 -Les expropiacions urbanístiques.
 -Dret administratiu i procediment administratiu
 -Obtenció de sòl per a dotacions públiques.
 -Control i seguretat en edificis públics
 -Informàtica a nivell d’usuari: processador de textos, base de dades, full  de 

càlcul, noves tecnologies de la informació i de la comunicació-
 -Cartografia digital i programari específic de disseny tècnic assistit per ordinador 

(Autocad SIG, etc.)

- Prevenció de riscos laborals i salut laboral

Informàtica: Certificat ACTIC nivell BÀSIC o equivalent.

Experiència: En l’àmbit de la gestió de serveis urbans amb funcions de comandament en 
l’Administració pública i/o en el sector privat.

Altres:

E  PROVISIÓ DEL LLOC 

E.1. Requisits per a la seva provisió 

 

E.2. Règim jurídic i forma de provisió del lloc (a determinar per la Corporació) 

 

E.3. Mèrits rellevants a considerar en la seva provisió 
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TIPOLOGIA DEL LLOC: Lloc base

ÀREA: SERVEIS TERRITORIALS

DEPARTAMENT:

DEDICACIÓ HORÀRIA SETMANAL: L’estàndard establerta per l'ens

TIPOLOGIA DE LA JORNADA: Jornada ordinària de l'ens

DENOMINACIÓ DEL LLOC: Oficial/a primera

FITXA DESCRIPTIVA DEL LLOC DE TREBALL 

A IDENTIFICACIÓ 
 

B � DEDICACIÓ HORÀRIA DEL LLOC 
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 1. Realitzar tasques específiques de conducció de maquinària com de feines de manteniment 
general en qualsevol de les instal·lacions generals. (Conduir i realitzar feines amb diferents 
maquinària (escombradora, miniretroexcavadora, camió, desbrossadora).

 2.Realitzar el transport de material i desplaçament del personal al lloc de les obres.

 3. Realitzar la instal·lació de senyalitzacions verticals (instal·lar rètols informatius, la 
senyalització viària) als vials del municipi.

 4. Controlar l’estat i realitzar el manteniment i reparacions a les màquines de treball.

5. Utilitzar les eines manuals i mecàniques així com els vehicles assignats requerits pel 
desenvolupament dels treballs encomanats, tot tenint cura del seu manteniment i estat de neteja.

6. 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.

7. Prestar suport polivalent als altres àmbits de treball de la Brigada quan sigui necessari, així 
com realitzar els treballs assignats en cas d’emergències.

8. Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament maquinària, 
eines o substàncies relacionades amb la seva activitat, així com els mitjans i equips de protecció 
posats a la seva disposició, d'acord amb els procediments establerts i la normativa vigent en 
matèria de prevenció de riscos laborals.

9. Adoptar en el tractament de dades de caràcter personal les mesures d’índole tècnica i 
organitzativa establertes per la Corporació i acomplir la normativa vigent en matèria de protecció 
de dades de caràcter personal, així com mantenir el deure de secret i confidencialitat en relació 
a les mateixes, que subsistirà fins i tot una vegada acabada la seva relació laboral/funcionarial 
amb la Corporació.

10. I, en general, totes aquelles de caràcter similar que li siguin atribuïdes.

 C  FUNCIONS GENÈRIQUES DEL LLOC 
 

C.1. Objectiu fonamental del lloc o missió 
(Només a omplir en cas de què es tracti d’un lloc singular i/o de comandament) 

 

C.2. Funcions bàsiques  
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SSTT30

Oficial/a primera

EMD VALLDOREIX

SERVEIS TERRITORIALS
L-0

Titulació: Equivalent a la pròpia del subgrup de classificació C2 del personal funcionari.

Altres: Nivell de coneixement de català exigit per la Corporació, d’acord amb el Decret 
161/2002 sobre avaluació i certificació de coneixements de català.
Estar en possessió del carnet de conduir B

Naturalesa jurídica: Laboral

Forma de provisió: Concurs de mèrits

Formació:  - Prevenció de Riscos Laborals
 - Mecànica. Coneixements sobre manteniment quotidià de vehicles.
 - Senyalització d’obres en carreteres. 

- Seguretat i higiene: riscos, proteccions personals i col·lectives en les obres del 
ram de paleta. Seguretat en obres de carreteres i riscos i proteccions personals 
i col·lectives.
- Coneixements sobre els diferents tipus de material de construcció, execució i 
control d’execució. Diferents eines del ram de paleta.
 - Coneixements sobre manteniment d’edificis i instal·lacions, obres vials

Informàtica:

Experiència: En l'àmbit del manteniment de la via pública i mobiliari urbà en l’Administració 
pública i/o en el sector privat.

Altres:

E  PROVISIÓ DEL LLOC 

E.1. Requisits per a la seva provisió 

 

E.2. Règim jurídic i forma de provisió del lloc (a determinar per la Corporació) 

 

E.3. Mèrits rellevants a considerar en la seva provisió 
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SSTT31

Agent cívic

EMD VALLDOREIX

SERVEIS TERRITORIALS
L-0

TIPOLOGIA DEL LLOC: Lloc base

ÀREA: SERVEIS TERRITORIALS

DEPARTAMENT:

DEDICACIÓ HORÀRIA SETMANAL: L’estàndard establerta per l'ens

TIPOLOGIA DE LA JORNADA: Jornada partida de l'ens

DENOMINACIÓ DEL LLOC: Agent cívic

FITXA DESCRIPTIVA DEL LLOC DE TREBALL 

A IDENTIFICACIÓ 
 

B � DEDICACIÓ HORÀRIA DEL LLOC 
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SSTT31

Agent cívic

EMD VALLDOREIX

SERVEIS TERRITORIALS
L-0

1. Observar les incidències de la via pública, així com escoltar les reclamacions verbals 
plantejades pel veïns i canalitzar-les als responsables corresponents per tal de prendre les 
mesures adients.

2. Comprovar l'estat dels espais públics i del patrimoni municipal i comunicar-ho als 
responsables de l'entitat.

3. Redactar informes del seguiment en l’àmbit de la seva competència.

 4. Col·laborar  amb el seu superior jeràrquic en la proposta de millores.

5. Divulgar i promoure el civisme  entre els usuaris d’espais i serveis públics (transports públics, 
parcs i jardins, etc.).

6. Proposar millores que facilitin la millora de la imatge i la qualitat dels serveis que s’ofereixen 
en espais públics.

7. Facilitar informació d’interès pràctic (adreces, situació dels transports públics, telèfons 
públics, etc.) sobre els recursos, els equipaments, i les instal·lacions, i altres organitzacions o 
institucions ubicades dins l’àmbit geogràfic municipal.

8. Comunicar l’ús deficitari d’equipaments i instal·lacions perquè es faci la seva reparació o 
substitució.

9. Atendre presencialment i telefònicament al ciutadà en qüestions de la seva competència.

10. Col·laborar en la redacció d’informes de les instàncies i reclamacions rebudes per part dels 
ciutadans.

11. Contribuir a l’anàlisi i l’estudi de possibles solucions a adoptar en funció del tipus de 
reclamacions rebudes relacionades amb les anomalies i les deficiències a la via pública.

12.  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.

13.  Adoptar en el tractament de dades de caràcter personal les mesures d’índole tècnica i 
organitzativa establertes per la Corporació i acomplir la normativa vigent en matèria de protecció 
de dades de caràcter personal, així com mantenir el deure de secret i confidencialitat en relació 
a les mateixes, que subsistirà fins i tot una vegada acabada la seva relació laboral/funcionarial 
amb la Corporació.

14. I, en general, totes aquelles de caràcter similar que li siguin atribuïdes.

 C  FUNCIONS GENÈRIQUES DEL LLOC 
 

C.1. Objectiu fonamental del lloc o missió 
(Només a omplir en cas de què es tracti d’un lloc singular i/o de comandament) 

 

C.2. Funcions bàsiques  
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SSTT31

Agent cívic

EMD VALLDOREIX

SERVEIS TERRITORIALS
L-0

Titulació: Equivalent a la pròpia del subgrup de classificació C1 del personal funcionari.

Altres: Nivell de coneixement de català exigit per la Corporació, d’acord amb el Decret 
161/2002 sobre avaluació i certificació de coneixements de català.

Naturalesa jurídica: Laboral

Forma de provisió: Concurs de mèrits

Formació: En l'àmbit de 

 - Via Pública : coneixement de la normativa municipal que afecta als aspectes 
relacionats amb la via pública com les ordenances municipals, reglaments 
municipals, nivells de soroll, circulació o estacionament controlat de vehicles a 
la via pública, la recollida i la gestió de residus, usos del paisatge urbà, 
manteniment i neteja, conservació d’espais públics, ocupació de via pública, 
entre d’altres.
- El règim urbanístic del sòl
 -T ramitació d’expedients administratius

-  Les expropiacions urbanístiques
- Gestió administrativa i arxiu.

Informàtica: Certificat ACTIC nivell BÀSIC o equivalent.

Experiència: En l’àmbit de l'atenció al públic i la tramitació administrativa en l’Administració 
pública i/o en el sector privat.

Altres:

E  PROVISIÓ DEL LLOC 

E.1. Requisits per a la seva provisió 

 

E.2. Règim jurídic i forma de provisió del lloc (a determinar per la Corporació) 

 

E.3. Mèrits rellevants a considerar en la seva provisió 
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