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A1001

Gerent

Ajuntament de Viladecavalls

Alcaldia
L-0

TIPOLOGIA DEL LLOC: Lloc comandament

ÀREA: Alcaldia

DEPARTAMENT:

DEDICACIÓ HORÀRIA SETMANAL: Per sobre de l’estàndard de la Corporació.

TIPOLOGIA DE LA JORNADA: Jornada ordinària de la Corporació. 
Flexibilitat per raons del servei. 
Disponibilitat total.

DENOMINACIÓ DEL LLOC: Gerent

FITXA DESCRIPTIVA DEL LLOC DE TREBALL 

A IDENTIFICACIÓ 

B � DEDICACIÓ HORÀRIA DEL LLOC 



A1001

Gerent

Ajuntament de Viladecavalls

Alcaldia
L-0

Coordinar les diverses àrees o serveis en que s'estructura l'organització municipal, establint 
objectius i orientacions globals de gestió en congruència amb allò que determini l'equip de 
govern.

- Realitzar el disseny tècnic de les directrius i programes preestablerts pel nivell polític, cercant 
un sentit global d'actuació, coherent en base a les capacitats i possibilitats de l'organització, 
tenint en compte els seus recursos.

- Dissenyar, gestionar i organitzar els procediments que es desenvolupen en els diferents àmbits 
funcionals de la Corporació, per tal d'assolir els nivells d'eficiència determinats pel nivell polític, 
garantint el perfeccionament continuat dels sistemes de normalització del treball i dels 
processos de producció dels serveis.

- Proposar les directrius i àrees de prioritat per a la confecció del Pressupost municipal i del Pla 
de gestió anual i/o plurianual.

- Fixar els objectius, a partir de les estratègies determinades pel nivell polític, per a les diferents 
àrees o serveis municipals, controlant i avaluant el nivell d'assoliment parcial i total de cadascun 
d'ells.

- Participar en la definició i execució de les polítiques públiques, incorporant-hi criteris de 
rendibilització dels recursos públics.

- Dirigir i proposar la constitució de comitès tècnics permanents per coordinar les actuacions 
dels comandaments de les diferents àrees i serveis, realitzant el seguiment de les actuacions 
que es van desenvolupant en cadascuna d'aquestes àrees, serveis o àmbits funcionals.

- Responsabilitzar-se del control de gestió de la Corporació, coordinant l'execució de les 
polítiques programades per a cada àmbit i analitzant l'assoliment dels diferents objectius i 
l'impacte causat amb els responsables de cadascuna de les actuacions avaluades.

- Revisar i millorar els sistemes de comunicació ascendents i descendents necessaris per 
garantir una comunicació àgil i eficaç periòdicament. 

- Actuar d'interlocutor i canalitzar les sinergies entre el nivell polític i l'estructura administrativa 
per a establir prioritats, orientar, dirigir i fer el seguiment de la implementació de les actuacions 
municipals, donar informació dels resultats que es vagin assolint i de les incidències que es 
produeixin.

- Orientar i coordinar els projectes i programes de caire transversal, assessorant i orientant  els 
tècnics i directius municipals en el desenvolupament d'actuacions amb components estratègics 
o transversals.

- Participar en l'elaboració del pla d'actuació municipal i d'altres eines de gestió estratègica, 
dirigint el seu seguiment operatiu i informant regularment a l'equip de govern sobre el seu estat 
d'execució i el grau d'assoliment dels objectius.

- Assistir i assessorar a l’Equip de Govern de la Corporació en la formació i creació de projectes 
i serveis municipals i elaborar estudis de viabilitat econòmica per a aquests, priorització i 
desenvolupament de projectes estratègics, etc.

 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  



A1001

Gerent

Ajuntament de Viladecavalls

Alcaldia
L-0

- Controlar i auditar els projectes i els serveis externs efectuats per la Corporació, així com 
aquells en els que estigui determinat per la normativa vigent.

- Exercir funcions de negociació i representació que li sigui delegada, així com de consulta i 
participació en Prevenció de Riscos Laborals. 

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

- Definir el sistema de gestió de la prevenció de riscos laborals, impulsant les polítiques 
preventives en tots els àmbits que integren l’organització de l’Ajuntament.

- Impulsar la integració de l’activitat preventiva a l’Ajuntament adoptant totes les mesures 
necessàries per a la protecció de la seguretat i salut dels treballadors.

- Aprovar la Planificació de la gestió de l’activitat preventiva, els procediments del sistema de 
gestió de la prevenció de l’ajuntament i coordinar i controlar el seu compliment.

- Assignar i gestionar els recursos que permetin fer efectiva la prevenció de riscos laborals, així 
com l’adopció de les mesures necessàries en situacions d’emergència.

- Coordinar i gestionar els mitjans necessaris per a garantir al personal els drets d’informació i 
formació, consulta i participació i de vigilància periòdica de l’estat de salut dels treballadors de 
l’Ajuntament en funció dels riscos inherents al treball, en els termes establerts per la normativa 
de prevenció

- 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.

- 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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Gerent

Ajuntament de Viladecavalls

Alcaldia
L-0

Titulació: Equivalent a la pròpia del grup de classificació A (subgrup A1 o subgrup 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/labora

Forma de provisió: Lliure designació

Formació: - Legislació aplicable al sector públic local
- Procediment administratiu
- Direcció administrativa
- Planificació, implementació i avaluació de polítiques públiques
- Gestió de la qualitat del servei
- Organització del treball
- Control pressupostari
- Gestió i direcció administrativa
- Hisendes locals
- Normativa de contractació
- Direcció de grups de treball

- Prevenció de riscos i salut laboral

Informàtica: Certificat ACTIC nivell BÀSIC o equivalent.

Experiència: En l'àmbit de la gerència d'empreses o la direcció de grans organitzacions 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 



A1002

Tècnic/a comunicació i alcaldia

Ajuntament de Viladecavalls

Alcaldia
L-0

TIPOLOGIA DEL LLOC: Lloc base

ÀREA: Alcaldia

DEPARTAMENT:

DEDICACIÓ HORÀRIA SETMANAL: L’estàndard establerta per la Corporació.

TIPOLOGIA DE LA JORNADA: Jornada ordinària de la Corporació.
Flexibilitat per raons del servei.

DENOMINACIÓ DEL LLOC: Tècnic/a comunicació i alcaldia

FITXA DESCRIPTIVA DEL LLOC DE TREBALL 

A IDENTIFICACIÓ 

B � DEDICACIÓ HORÀRIA DEL LLOC 
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Tècnic/a comunicació i alcaldia

Ajuntament de Viladecavalls

Alcaldia
L-0

Com a tècnic /a de comunicació

- Assessorar i supervisar la producció de publicacions i altres materials elaborats per les 
diferents regidories de la corporació: procés d’edició i preimpressió, aplicació de la imatge 
corporativa, elaboració de materials  de difusió de cartells, tríptics, audiovisuals, etc. 

 - Elaborar i difondre materials d’actualització periòdica sobre les diferents activitats que es 
desenvolupen des del consistori: recercar la informació d’interès municipal, actualitzar la pàgina 
web municipal, editar el butlletí periòdic municipal, etc. 

 - Organitzar i filtrar la informació de l’interior a l’exterior i viceversa, estant en contacte constant 
amb el personal i els agents externs implicats: elaborar els reculls de premsa, organitzar rodes 
de premsa, atendre les demandes dels mitjans de comunicació i els informa dels actes i 
activitats que es realitzen des de l’ajuntament, etc.  

Com a tècnic/a d'alcaldia

 - Prestar suport a l'Alcalde/essa mitjançant la planificació, organització i coordinació operativa de 
les seves activitats d'acord amb indicacions rebudes: 
 •Acompanya a l’Alcalde/essa en totes aquelles activitats que se li requereixin, i li ofereix suport 

tècnic.
 •Orienta i supervisa la gestió de l'agenda política de l'Alcalde/essa, controlant les necessitats 

que poden sorgir per l'organització i suport dels actes programats.
 •Planifica i organitza els actes públics, reunions, entrevistes, entre d’altres, que ho requereixin, 

controlant amb especial cura l'aspecte protocol·lari i de les relacions institucionals.
 •Assisteix a les reunions de direcció com a representant dels temes d'Alcaldia i al Ple Municipal..

 - Dirigir i gestionar els recursos materials i humans de que disposa, fixant les directrius a seguir 
per tal d'assegurar els seus objectius: 
 •Organitza i coordina la gestió administrativa i realitza l’assignació de tasques al personal 

implicat per a la consecució dels objectius fixats. 
 •Actua com a nexe d’unió entre l’organització política i administrativa de la Corporació, ocupant-

se de la preparació i validació de la documentació necessària per l’Alcalde/essa per dur a terme 
la seva activitat diària. 
 •Duu a terme el seguiment de les partides pressupostàries assignades per a una correcte 

execució del pressupost. 
 •Prepara informes tècnics sobre el funcionament de l'alcaldia i les actuacions realitzades i 

elabora propostes per a la millora de la gestió (avaluació de les polítiques públiques endegades 
des de la Corporació).  
 •Elabora la memòria de gestió i de les tasques administratives derivades de la gestió del mateix..

- Desenvolupar i fer el seguiment de les relacions institucionals, amb els mitjans de comunicació 
i amb la ciutadania, així com vetllar per relacions externes de la Corporació: 
 •Coordina les relacions de l'Alcaldia amb els mitjans de comunicació.
 •Participa en les reunions i trobades amb associacions, organitzacions i entitats  del municipi 

donant suport directe a l’Alcalde/essa o com a representant de la Corporació.
 •Desenvolupa i fa el seguiment dels agermanaments amb altres ciutats i pobles, procurant 

l'establiment de convenis, lligams i contactes amb l'objectiu d'afavorir intercanvis de tot tipus: 

 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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culturals, turístics, econòmics i d’altres.
 •Col·laborar en el disseny, la coordinació i la gestió de les activitats relacionades amb la 

promoció de la ciutat..

- Supervisar i validar els aspectes d’imatge, protocol i comunicació del conjunt de la Corporació: 
 •Coordina i supervisa els aspectes relatius a la comunicació i a la imatge de la Corporació, 

col·laborant amb l'Alcalde en la resolució i tractament dels assumptes municipals en qüestions 
d'imatge pública, protocol, negociacions, i d’altres.
 •Controla els plans i programes de comunicació interna i externa de la Corporació atenent les 

directrius establertes i la priorització d’objectius.
 •Fa el seguiment i valida la correcta aplicació de la normativa gràfica per part dels diversos 

àmbits de la Corporació. 
 •Decideix la distribució dels obsequis institucionals i el material institucional adequat en cada 

cas. 

 - Verificar que els treballs que es duen a terme en el seu àmbit d’actuació integrin els principis 
de la prevenció de riscos laborals d’acord amb la normativa vigent, planificant i organitzant els 
treballs del seu àmbit de responsabilitat considerant els aspectes preventius necessaris i 
revisant periòdicament que el treball es realitza en les degudes condicions de seguretat i salut 
en el treball.

 - Pel que fa al tractament de dades de caràcter personal, adoptar les mesures tècniques i 
organitzatives necessàries per donar compliment a la normativa vigent en la matèria, així com 
mantenir el deure  de secret i confidencialitat (que es mantindran una vegada acabada la seva 
vinculació amb la Corporació).

- I, en general, totes aquelles de caràcter similar que li siguin atribuïdes.
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Tècnic/a comunicació i alcaldia
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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: - Protocol i Relacions Institucionals
- Imatge corporativa i comunicació
- Comunicació audiovisual
- Programes de disseny gràfic

Informàtica: Certificat ACTIC nivell BÀSIC o equivalent.

Experiència: En l’àmbit de la comunicació interna i externa amb funcions de protocol en 
l’Administració pública i/o en el sector privat.

Altres: Coneixement d'idiomes.

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 



A1003

Tècnic/a auxiliar gestió gerència

Ajuntament de Viladecavalls

Alcaldia
L-0

TIPOLOGIA DEL LLOC: Lloc base

ÀREA: Alcaldia

DEPARTAMENT:

DEDICACIÓ HORÀRIA SETMANAL: L’estàndard establerta per la Corporació.

TIPOLOGIA DE LA JORNADA: Jornada ordinària de la Corporació.

DENOMINACIÓ DEL LLOC: Tècnic/a auxiliar gestió gerència

FITXA DESCRIPTIVA DEL LLOC DE TREBALL 

A IDENTIFICACIÓ 

B � DEDICACIÓ HORÀRIA DEL LLOC 
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Tècnic/a auxiliar gestió gerència

Ajuntament de Viladecavalls

Alcaldia
L-0

- Tramitar els expedients de l’àmbit d’adscripció i fer el seguiment dels mateixos d'acord amb les 
directrius i els procediments establerts.

- Atendre al públic personalment i telefònicament en totes aquelles qüestions de l’àmbit 
d’adscripció per a les que estigui facultat/da.

- 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. 

- Realitzar el suport administratiu al personal tècnic de l’àmbit d’adscripció.

- 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.

- 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. 

- 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.

- 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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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: - Procediment administratiu
- Atenció al públic
- Gestió de conflictes i assertivitat
- Tramitació administrativa
- Arxiu i redacció de documents

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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Cap OAC

Ajuntament de Viladecavalls

Alcaldia
L-0

TIPOLOGIA DEL LLOC: Lloc comandament

ÀREA: Alcaldia

DEPARTAMENT: OAC

DEDICACIÓ HORÀRIA SETMANAL: L’estàndard establerta per la Corporació

TIPOLOGIA DE LA JORNADA: Horari especial OAC

DENOMINACIÓ DEL LLOC: Cap OAC

FITXA DESCRIPTIVA DEL LLOC DE TREBALL 

A IDENTIFICACIÓ 

B � DEDICACIÓ HORÀRIA DEL LLOC 
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Cap OAC

Ajuntament de Viladecavalls
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Coordinar i organitzar les activitats a realitzar per part de l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) 
d’acord amb les directrius i indicacions tècniques establertes pel superior jeràrquic i la legislació 
vigent.

- Planificar, coordinar, supervisar i avaluar les activitats a realitzar per part de l’OAC així com del 
seu personal, vetllant per una correcta distribució de les càrregues de treball. 

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

- Supervisar i fer el seguiment de la tramitació que es duu a terme des de l'OAC així com iniciar-
la i/o realitzar-la totalment. 

- Informar i atendre a la ciutadania en aquelles qüestions que no han pogut ser resoltes pels 
agents de l’OAC.

- Donar suport tècnic i assessorament en matèria de la seva especialitat a la resta de personal 
del servei així com als membres de la Corporació, elaborant informes periòdics sobre la marxa 
de l'Oficina. 

- Participar en els òrgans/reunions de coordinació quan així sigui requerit. 

- Recollir i coordinar la informació dels diferents tràmits que es porten a terme en tots els 
departaments de la Corporació.

- Controlar i supervisar el registre d’entrada i sortida.

- Realitzar estadístiques mensuals d'indicadors de l’OAC.

- 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.

- 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.

- 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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Cap OAC

Ajuntament de Viladecavalls
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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 específic

Formació: - Coordinació de grups de treball
- Tramitació administrativa i redacció de documents
- Procediment i organització administrativa
- Tractament de queixes i reclamacions
- Informació, recepció i atenció ciutadana
- Coneixement de dret administratiu i dret local
- Prevenció de riscos i salut laboral

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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Auxiliar administratiu/va OAC

Ajuntament de Viladecavalls

Alcaldia
L-0

TIPOLOGIA DEL LLOC: Lloc base

ÀREA: Alcaldia

DEPARTAMENT: OAC

DEDICACIÓ HORÀRIA SETMANAL: L’estàndard establerta per la Corporació.

TIPOLOGIA DE LA JORNADA: Horari especial OAC

DENOMINACIÓ DEL LLOC: Auxiliar administratiu/va OAC

FITXA DESCRIPTIVA DEL LLOC DE TREBALL 

A IDENTIFICACIÓ 

B � DEDICACIÓ HORÀRIA DEL LLOC 
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Auxiliar administratiu/va OAC

Ajuntament de Viladecavalls

Alcaldia
L-0

- Atendre al públic personalment i telefònicament, informant de  tots els tràmits, ajuts i gestions 
que es realitzen per part de la Corporació, recollint les peticions que presentin i/o concertant 
entrevista amb el responsable corresponent o bé derivant les trucades als diferents 
departaments, realitzant un primer filtre dels dubtes i/o peticions de la ciutadania. 

- Donar informació general sobre tots els serveis i prestacions municipals.

- Iniciar tots aquells tràmits municipals que es realitzin des de l'OAC pels quals estigui 
facultat/da, i fer el seguiment dels mateixos d'acord amb les directrius i els procediments 
establerts. 

- Efectuar el registre d’entrada i sortida dels diferents documents que es tramiten a la 
Corporació. 

- Lliurar i recollir correspondència i missatgeria, així com documentació i certificats diversos 
(llicències, informes, atestats...).

- Dur a terme tots els tràmits relacionats amb el padró municipal (altes, baixes, estadístics, 
actualitzacions, bases de dades, etc.).

- Elaborar notes informatives, certificats de béns, etc. Així com les ordres de treball de les 
queixes efectuades pels ciutadans.

- Obrir i analitzar el correu electrònic de la Corporació i distribuir-lo als departaments 
corresponents. 

- Actualitzar periòdicament el panell d’informació de la Corporació.

- 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. 

- 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 criteris fixats de gestió documental.

- 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.

- 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  



A1012

Auxiliar administratiu/va OAC

Ajuntament de Viladecavalls

Alcaldia
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.

Naturalesa jurídica: Funcionari

Forma de provisió: Concurs de mèrits

Formació: - Atenció al públic
- Procediment administratiu
- Arxiu de documents administratius i comptables
- Redacció de documents administratius

Informàtica: Certificat ACTIC nivell BÀSIC o equivalent.

Experiència: En l’àmbit de l'atenció al públic i suport administratiu 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 



A1021

Sergent  - Cap Policia Local

Ajuntament de Viladecavalls

Alcaldia
L-0

TIPOLOGIA DEL LLOC: Lloc comandament

ÀREA: Alcaldia

DEPARTAMENT: Policia local

DEDICACIÓ HORÀRIA SETMANAL: L’estàndard del cos establerta per la Corporaci

TIPOLOGIA DE LA JORNADA: A determinar per la Corporació segons 
necessitats del servei.

DENOMINACIÓ DEL LLOC: Sergent  - Cap Policia Local

FITXA DESCRIPTIVA DEL LLOC DE TREBALL 

A IDENTIFICACIÓ 

B � DEDICACIÓ HORÀRIA DEL LLOC 



A1021

Sergent  - Cap Policia Local

Ajuntament de Viladecavalls

Alcaldia
L-0

Exercir el comandament del cos de la policia local d’acord amb les directrius de l’alcalde/essa o 
de la persona en qui aquest delegui, per a la consecució dels objectius fixats i segons els 
procediments establerts i la legislació vigent.

D’acord amb l’article 27 de la Llei 16/1991 correspon al cap del cos de la policia:

- Dirigir, coordinar i supervisar les operacions del cos i també les activitats administratives, per 
assegurar-ne l’eficàcia.

- Avaluar les necessitats de recursos humans i materials i formular les propostes pertinents.

- Transformar en ordres concretes les directius dels objectius a assolir, rebudes de l’alcalde o 
del càrrec en que aquest delegui. 

- Informar l’alcalde o el càrrec en qui aquest delegui , del funcionament del servei.

- Participar en reunions de coordinació interdepartamentals o amb altres organismes per 
delegació dels superiors jeràrquics, així com participar en grups de treball municipals amb 
tècnics d'altres àrees per al tractament de temes transversals com ara la violència de gènere, 
salut pública, etc.

- Impulsar les relacions de coordinació i col·laboració de la Policia Local amb la resta de Cossos 
de Seguretat autonòmics i estatals pel que fa a les competències compartides segons la 
legislació. 

-  Elaborar el calendari de treball i els quadrants mensuals de servei del personal del 
departament, i controlar el temps suplementari, les vacances, els permisos i llicències del 
personal a les seves ordres.

- Complir qualsevol altra funció que li atribueixi la reglamentació municipal del cos.

A més:

- Planificar i supervisar la implantació de les activitats preventives en els procediments i en els 
sistemes de gestió de la seva àrea, comunicant qualsevol canvi en les condicions de treball.   

- Vetllar per la coordinació, en matèria de prevenció de riscos, de les activitats que concorrin a 
l'àrea, externalitzades o no, d'acord amb la normativa vigent així com  informar als treballadors 
assignats dels riscos del seu lloc de treball, les mesures d'emergència i les obligacions en 
matèria preventiva, d'acord amb la normativa vigent. 

- Vetllar per la 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.

 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  



A1021

Sergent  - Cap Policia Local

Ajuntament de Viladecavalls

Alcaldia
L-0

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



A1021

Sergent  - Cap Policia Local

Ajuntament de Viladecavalls

Alcaldia
L-0

Titulació: D'acord amb el que estableix la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals 
de Catalunya, titulació equivalent al subgrup C1 de personal funcionari

Altres: Nivell de coneixement de català exigit per l’ajuntament, d’acord amb el Decret 
233/2002 sobre accés, promoció i mobilitat de les policies locals. 
Tenir un mínim de dos anys d'antiguitat en la categoria immediatament inferior i 
haver  superat el curs específic impartit per l'Escola de Policia de Catalunya
Carnet de conducció A i B

Naturalesa jurídica: Funcionari

Forma de provisió: Concurs específic

Formació: - Gestió de RH
- Control i execució de pressupostos
- Direcció d’equips de treball
- Plans d’emergència i primers auxilis
- Protecció civil
- Seguretat d’edificis i instal·lacions
- Gestió de conflictes
- Control d’armes
- Violència de gènere
- Prevenció i extinció d’incendis
- Dret penal
- Dret civil
- Gestió Pública
- Prevenció de riscos i salut laboral

Informàtica: Certificat ACTIC nivell BÀSIC o equivalent.

Experiència: En l’àmbit de la direcció i comandament de cossos de seguretat 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 



A1022

Caporal/a

Ajuntament de Viladecavalls

Alcaldia
L-0

TIPOLOGIA DEL LLOC: Lloc de comandament

ÀREA: Alcaldia

DEPARTAMENT: Policia local

DEDICACIÓ HORÀRIA SETMANAL: L’estàndard del cos establerta per la Corporaci

TIPOLOGIA DE LA JORNADA: Torns rotatius de matí, tarda i nit segons 
quadrant.

DENOMINACIÓ DEL LLOC: Caporal/a

FITXA DESCRIPTIVA DEL LLOC DE TREBALL 

A IDENTIFICACIÓ 

B � DEDICACIÓ HORÀRIA DEL LLOC 



A1022

Caporal/a

Ajuntament de Viladecavalls

Alcaldia
L-0

- Organitzar i supervisar les tasques de vigilància del personal al seu càrrec durant el seu torn 
de treball (serveis generals, patrulles, motoristes, guàrdies de barri, atestats, etc.). 

-  Supervisar els parts diaris dels agents que té assignats per tal de controlar les incidències 
produïdes durant el torn de treball.

- Informar al superior jeràrquic de les incidències que s’han produït durant el seu torn de treball.

- Vetllar pel bon estat de les dependències policials i el material assignat al personal així com la 
uniformitat, vehicles.

- Vetllar així mateix, per la imatge, comportament i tracte a la ciutadania, assegurant la qualitat 
dels serveis que es presten. 

Com a agent de la policia local:

- Protegir les autoritats de les corporacions locals i vigilar i custodiar els edificis, les instal·lacions 
i les dependències d'aquestes corporacions.

- Ordenar, senyalitzar i dirigir el trànsit en el nucli urbà, d'acord amb el que estableixen les 
normes de circulació.

- Instruir atestats per accidents de circulació esdevinguts dins el nucli urbà, en qual cas han de 
comunicar les actuacions dutes a terme a les forces o els cossos de seguretat competents.

- Exercir de policia administrativa, a fi d'assegurar el compliment dels reglaments, de les 
ordenances, dels bans, de les resolucions i de les altres disposicions i actes municipals, d'acord 
amb la normativa vigent.

- Exercir de policia judicial, d'acord amb l’article 12 i amb la normativa vigent.

- Dur a terme diligències de prevenció i actuacions destinades a evitar la comissió d'actes 
delictuosos, en el qual cas han de comunicar les actuacions dutes a terme a les forces o els 
cossos de seguretat competents.

- Col·laborar amb les Forces o Cossos de seguretat de l'Estat i amb la Policia Autonòmica en la 
protecció de les manifestacions i en el manteniment de l'ordre en grans concentracions 
humanes quan siguin requerides a fer-ho.

- Cooperar en la resolució dels conflictes privats quan siguin requerides a fer-ho.

- Vigilar els espais públics. 

- Tenir cura del bon estat i ús dels vehicles utilitzats en el servei. 

- Prestar auxili en accidents, catàstrofes i calamitats públiques, participant, d'acord amb el que 
disposen les lleis, en l'execució dels plans de protecció civil.

- Vetllar pel compliment de la normativa vigent en matèria de medi ambient i de protecció de 

 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  



A1022

Caporal/a

Ajuntament de Viladecavalls

Alcaldia
L-0

l'entorn.

- Dur a terme les actuacions destinades a garantir la seguretat viària en el municipi, exercint 
controls i punts de verificació.

- Efectuar inspeccions oculars i informes respectius que li siguin encomanats.

- Recollir, registrar i lliurar si cal, tots els objectes perduts que estiguin sota la custòdia de la 
Policia Local, i intervenir en casos de gossos abandonats a la via pública.

- Controlar els accessos als centres escolars del municipi, vigilar l'absentisme escolar i efectuar 
la protecció escolar.

- Realitzar tasques d'Educació viària als centres de primària i secundària del municipi durant el 
període lectiu escolar quan així sigui requerit.

- Mantenir diàleg amb tot el veïnat interessant-se per qualsevol problema que afecti la seguretat, 
qualitat de vida i convivència, intentant resoldre'ls si és possible, i, si s'escau, derivant-los a 
d'altres àrees de l'Ajuntament.

- Informar i proposar al superior qualsevol qüestió que pugui millorar els serveis municipals i la 
convivència ciutadana.

- 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.



A1022

Caporal/a

Ajuntament de Viladecavalls

Alcaldia
L-0

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

Altres: Nivell de coneixement de català exigit per l’ajuntament, d’acord amb el Decret 
233/2002 sobre accés, promoció i mobilitat de les policies locals. 
Tenir un mínim de dos anys d'antiguitat en la categoria immediatament inferior i 
haver  superat el curs específic impartit per l'Escola de Policia de Catalunya.
Carnet de conducció B

Naturalesa jurídica: Funcionari

Forma de provisió: Concurs de mèrits

Formació: - Procediment administratiu i gestió pública
- Seguretat d’edificis i d’instal·lacions
- Educació i Seguretat Viària
- Plans d'emergència i prevenció d'incendis
- Prevenció de riscos i salut laboral

Informàtica: Certificat ACTIC nivell BÀSIC o equivalent.

Experiència: En l’àmbit de la seguretat de béns i persones 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 



A1023

Agent

Ajuntament de Viladecavalls

Alcaldia
L-0

TIPOLOGIA DEL LLOC: Lloc base

ÀREA: Alcaldia

DEPARTAMENT: Policia local

DEDICACIÓ HORÀRIA SETMANAL: L’estàndard del cos establerta per la Corporaci

TIPOLOGIA DE LA JORNADA: Contínua de matí / partida de matí i tarda 
Caps de setmana

DENOMINACIÓ DEL LLOC: Agent

FITXA DESCRIPTIVA DEL LLOC DE TREBALL 

A IDENTIFICACIÓ 

B � DEDICACIÓ HORÀRIA DEL LLOC 



A1023

Agent

Ajuntament de Viladecavalls

Alcaldia
L-0

Correspon a aquest lloc de treball la realització de les funcions definides a l’article 11 de la Llei 
de Policia Locals de Catalunya de 26 de Juny de 1991, que són les següents:

- Protegir les autoritats de les corporacions locals i vigilar i custodiar els edificis, les instal·lacions 
i les dependències d'aquestes corporacions.

- Ordenar, senyalitzar i dirigir el trànsit en el nucli urbà, d'acord amb el que estableixen les 
normes de circulació.

- Instruir atestats per accidents de circulació esdevinguts dins el nucli urbà, en qual cas han de 
comunicar les actuacions dutes a terme a les forces o els cossos de seguretat competents.

- Exercir de policia administrativa, a fi d'assegurar el compliment dels reglaments, de les 
ordenances, dels bans, de les resolucions i de les altres disposicions i actes municipals, d'acord 
amb la normativa vigent.

- Exercir de policia judicial, d'acord amb l’article 12 i amb la normativa vigent.

- Dur a terme diligències de prevenció i actuacions destinades a evitar la comissió d'actes 
delictuosos, en el qual cas han de comunicar les actuacions dutes a terme a les forces o els 
cossos de seguretat competents.

- Col·laborar amb les Forces o Cossos de seguretat de l'Estat i amb la Policia Autonòmica en la 
protecció de les manifestacions i en el manteniment de l'ordre en grans concentracions 
humanes quan siguin requerides a fer-ho.

- Cooperar en la resolució dels conflictes privats quan siguin requerides a fer-ho.

- Vigilar els espais públics. 

- Tenir cura del bon estat i ús dels vehicles utilitzats en el servei. 

- Prestar auxili en accidents, catàstrofes i calamitats públiques, participant, d'acord amb el que 
disposen les lleis, en l'execució dels plans de protecció civil.

- Vetllar pel compliment de la normativa vigent en matèria de medi ambient i de protecció de 
l'entorn.

- Dur a terme les actuacions destinades a garantir la seguretat viària en el municipi, exercint 
controls i punts de verificació.

- Efectuar inspeccions oculars i informes respectius que li siguin encomanats.

- Recollir, registrar i lliurar si cal, tots els objectes perduts que estiguin sota la custòdia de la 
Policia Local, i intervenir en casos de gossos abandonats a la via pública.

- Controlar els accessos als centres escolars del municipi, vigilar l'absentisme escolar i efectuar 
la protecció escolar.

 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  



A1023

Agent

Ajuntament de Viladecavalls

Alcaldia
L-0

- Realitzar tasques d'Educació viària als centres de primària i secundària del municipi durant el 
període lectiu escolar quan així sigui requerit.

- Mantenir diàleg amb tot el veïnat interessant-se per qualsevol problema que afecti la seguretat, 
qualitat de vida i convivència, intentant resoldre'ls si és possible, i, si s'escau, derivant-los a 
d'altres àrees de l'Ajuntament.

- Informar i proposar al superior qualsevol qüestió que pugui millorar els serveis municipals i la 
convivència ciutadana.

- 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.



A1023

Agent

Ajuntament de Viladecavalls

Alcaldia
L-0

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

Altres: Nivell de coneixement de català exigit per l’ajuntament, d’acord amb el Decret 
233/2002 sobre accés, promoció i mobilitat de les policies locals. 
Haver  superat el curs específic impartit per l'Escola de Policia de Catalunya.
Permisos A i B

Naturalesa jurídica: Funcionari

Forma de provisió: Concurs de mèrits

Formació: - Resolució de conflictes
- Procediment administratiu
- Seguretat d’edificis i d’instal·lacions
- Educació i Seguretat Viària
- Plans d'emergència i prevenció d'incendis
- Primers Auxilis
- Prevenció de riscos i salut laboral

Informàtica: Certificat ACTIC nivell BÀSIC o equivalent.

Experiència: En l’àmbit de la seguretat de béns i persones 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 



A1024

Notificador/a

Ajuntament de Viladecavalls

Alcaldia
L-0

TIPOLOGIA DEL LLOC: Lloc base

ÀREA: Alcaldia

DEPARTAMENT: Policia local

DEDICACIÓ HORÀRIA SETMANAL: L’estàndard establerta per la Corporació.

TIPOLOGIA DE LA JORNADA: Jornada ordinària de la Corporació.

DENOMINACIÓ DEL LLOC: Notificador/a

FITXA DESCRIPTIVA DEL LLOC DE TREBALL 

A IDENTIFICACIÓ 

B � DEDICACIÓ HORÀRIA DEL LLOC 



A1024

Notificador/a

Ajuntament de Viladecavalls

Alcaldia
L-0

- Lliurar notificacions, decrets, resolucions i altres actes administratius que li siguin encomanats 
a diferents destinataris: ciutadans, empreses i institucions públiques, etc.

- Realitzar desplaçaments als diferents centres oficials, altres administracions, etc.

- Realitzar encàrrecs diversos relacionats amb l’àmbit d’adscripció així com col·laborar en el 
desenvolupament d’actes oficials.  

- Realitzar el lliurament i recollida de correspondència, notificacions i documentació diversa de la 
Corporació així com classificar-la i repartir-la entre els departaments, personal i instal·lacions 
municipals.

- Encarregar-se de l’exposició dels edictes al taulell d’anuncis així com en altres edificis i espais 
al carrer habilitats per a la col·locació de publicitat municipal.

- Donar suport, quan sigui necessari, en funcions de  consergeria. 

- 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.

- 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  



A1024

Notificador/a

Ajuntament de Viladecavalls

Alcaldia
L-0

Titulació: Equivalent a la pròpia del sugrup 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.

Naturalesa jurídica: Funcionari

Forma de provisió: Concurs de mèrits

Formació: - Arxiu de documents
- Repartiment i carteria
- Informació i recepció

Informàtica: Certificat ACTIC nivell BÀSIC o equivalent.

Experiència: En l’àmbit de la notificació 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 



A1025

Administratiu/va de la policia local

Ajuntament de Viladecavalls

Alcaldia
L-0

TIPOLOGIA DEL LLOC: Lloc base

ÀREA: Alcaldia

DEPARTAMENT: Policia local

DEDICACIÓ HORÀRIA SETMANAL: L’estàndard establerta per la Corporació.

TIPOLOGIA DE LA JORNADA: Jornada ordinària de la Corporació.

DENOMINACIÓ DEL LLOC: Administratiu/va de la policia local

FITXA DESCRIPTIVA DEL LLOC DE TREBALL 

A IDENTIFICACIÓ 

B � DEDICACIÓ HORÀRIA DEL LLOC 



A1025

Administratiu/va de la policia local

Ajuntament de Viladecavalls

Alcaldia
L-0

- Tramitar els expedients de l’àmbit d’adscripció i fer el seguiment dels mateixos d'acord amb les 
directrius i els procediments establerts. 

- Atendre al públic personalment i telefònicament en totes aquelles qüestions de l’àmbit 
d’adscripció per a les que estigui facultat/da.

- Realitzar la tramitació de multes i gestionar totes les al·legacions i recursos que se’n derivin.

- Efectuar el  cobrament de multes/ grues i dipòsit dels diners així com fer la comptabilitat 
associada al cobrament de multes. 

- Rebre denúncies i derivar-les cap a l’administració corresponent (Medi Ambient, Prefectura 
Provincial de Trànsit, Servei Català del Trànsit, etc.).

- Realitzar oficis de citacions i notificacions a ciutadans i agents. 

- Col.laborar en el seguiment del pressupost anual de la Unitat, realitzar compres i efectuar el 
control de la despesa de les partides pressupostàries.

- 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. 

- Realitzar el suport administratiu al personal de l’àmbit d’adscripció.

- 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.

- 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. 

- 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.

- 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  



A1025

Administratiu/va de la policia local

Ajuntament de Viladecavalls

Alcaldia
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: - 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 



A211

Secretari/ària

Ajuntament de Viladecavalls

Serveis interns
L-0

TIPOLOGIA DEL LLOC: Lloc singular

ÀREA: Serveis interns

DEPARTAMENT: Secretaria

DEDICACIÓ HORÀRIA SETMANAL: L’estàndard establerta per la Corporació.

TIPOLOGIA DE LA JORNADA: Jornada ordinària de la Corporació. 
Flexibilitat per raons del servei.

DENOMINACIÓ DEL LLOC: Secretari/ària

FITXA DESCRIPTIVA DEL LLOC DE TREBALL 

A IDENTIFICACIÓ 

B � DEDICACIÓ HORÀRIA DEL LLOC 



A211

Secretari/ària

Ajuntament de Viladecavalls

Serveis interns
L-0

Assumir la funció de Secretaria, que inclou la fe pública de tots els actes administratius i acords, 
i l'assessorament legal preceptiu, d’acord amb les directrius fixades i els procediments establerts 
per la Corporació i les disposicions legals vigents.

La funció de la fe pública 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-les 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, facilitatn còpies que li siguin sol·licitades pels esmentats membres.

- Assistir i 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 del secretari i el vist-i-plau de l’alcalde, 
així com publicar-la a la seu electrònica.

- Transcriure al Llibre de Resolucions de la Presidència les dictades per aquesta, pels membres 
que hagin estat delegats o qualsevol altre òrgan amb competències resolutives.

- Certificar tots els actes o resolucions de la Presidència i els acords dels òrgans col·legiats 
decisoris, així com els 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, així com notificar-
les en la forma establerta normativament.

- Actuar com a fedatari en la formalització de tots els contractes, convenis i documents 
administratius anàlegs en què intervingui l’entitat.

- Disposar que es publiquin, quan sigui preceptiu, els actes i acords en el tauló d’anuncis i en la 
seu electrònica es fixin els que siguin preceptius, certificant-se els seus resultats si resultés 
necessari.

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

- Exercir la direcció dels arxius i registres de l'ajuntament.

La funció d'assessorament legal preceptiu 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 dels regidors amb antelació suficient a la  celebració de la 
sessió en que s’hagués de tractar l’assumpte corresponent. Aquests informes hauran de 

 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  



A211

Secretari/ària

Ajuntament de Viladecavalls

Serveis interns
L-0

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 
majoria absoluta o majoria qualificada.

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

- Informar, en les sessions dels òrgans col·legiats a què assisteixi i quan es produeixi 
requeriment exprés de qui presideixi, pel que fa als aspectes legals de l’assumpte que es 
discuteixi, amb objecte 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 la Corporació.

- Acompanyar el 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.

I, en general:

- Dirigir els treballs dels llocs de treball vinculats a l'àmbit de Secretaria.

- 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.

- 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.



A211

Secretari/ària

Ajuntament de Viladecavalls

Serveis interns
L-0

Titulació: Qualsevol titulació per accedir al subgrup de classificació A1 del personal 
funcionari

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

Coneixements de llengua catalana.

Naturalesa jurídica: Funcionari

Forma de provisió: Concurs de mèrits

Formació: - Gestió pública
- Dret Local
- Dret Administratiu
- Dret Laboral
- Dret urbanístic
- Gestió i organització administrativa
- Control pressupostari

Informàtica: Certificat ACTIC nivell BÀSIC o equivalent.

Experiència: En l’àmbit de l’assessorament legal i les funcions de fe pública 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 



A212

Tècnic/a suport jurídic

Ajuntament de Viladecavalls

Serveis interns
L-0

TIPOLOGIA DEL LLOC: Lloc base

ÀREA: Serveis interns

DEPARTAMENT: Secretaria

DEDICACIÓ HORÀRIA SETMANAL: L’estàndard establerta per la Corporació.

TIPOLOGIA DE LA JORNADA: Jornada ordinària de la Corporació.

DENOMINACIÓ DEL LLOC: Tècnic/a suport jurídic

FITXA DESCRIPTIVA DEL LLOC DE TREBALL 

A IDENTIFICACIÓ 

B � DEDICACIÓ HORÀRIA DEL LLOC 



A212

Tècnic/a suport jurídic

Ajuntament de Viladecavalls

Serveis interns
L-0

- Redactar i revisar reglaments, ordenances, plecs de condicions administratives, contractes, 
bases per a subvencions, convenis, concerts, recursos administratius, escrits d’al·legacions i 
altra documentació jurídica. 

- Examinar i contestar recursos de reposició, reclamacions i/o al·legacions.

- Cercar doctrina, jurisprudència, legislació i modificacions legals realitzant el seu tractament per 
a que pugui ser utilitzada pels diferents serveis municipals.

- Elaborar i obrir expedients sancionadors, disciplinaris i en matèria de responsabilitat 
patrimonial de l’Administració. 

- Tramitar expedients en matèria de patrimoni i contribucions especials així com fer el seguiment 
de la seva execució.

- Elaborar informes tècics en relació al seu àmbit d'adscripció. 

- Atendre i informar al públic sobre els temes pels que estigui facultat/ada.  

- Mantenir els contactes necessaris amb tercers per al correcte desenvolupament de les seves 
funcions.

- 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.

- 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  



A212

Tècnic/a suport jurídic

Ajuntament de Viladecavalls

Serveis interns
L-0

Titulació: Llicenciatura o grau en dret.

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 Pública
- Dret Administratiu
- Dret Local
- Dret Laboral
- Gestió i organització administrativa

Informàtica: Certificat ACTIC nivell BÀSIC o equivalent.

Experiència: En l’àmbit de la realització i gestió tècnica en serveis jurídics 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 



A213

Tècnic/a secretaria i gestió coneixement

Ajuntament de Viladecavalls

Serveis interns
L-0

TIPOLOGIA DEL LLOC: Lloc base

ÀREA: Serveis interns

DEPARTAMENT: Secretaria

DEDICACIÓ HORÀRIA SETMANAL: L’estàndard establerta per la Corporació.

TIPOLOGIA DE LA JORNADA: Jornada ordinària de la Corporació.

DENOMINACIÓ DEL LLOC: Tècnic/a secretaria i gestió coneixement

FITXA DESCRIPTIVA DEL LLOC DE TREBALL 

A IDENTIFICACIÓ 

B � DEDICACIÓ HORÀRIA DEL LLOC 



A213

Tècnic/a secretaria i gestió coneixement

Ajuntament de Viladecavalls

Serveis interns
L-0

- Donar suport tècnic en general atenent al seu àmbit de treball, realitzant estudis i informes 
d'acord amb la normativa vigent.  

- Cercar la informació i legislació necessària, així com mantenir al dia la seva actualització, per a 
la realització dels estudis i informes tècnics del servei.

- Responsabilitzar-se dels expedients que li siguin assignats. 

- Controlar terminis de procediments i tràmits procedimentals de tots els expedients adscrits al 
servei.

- Preparar i publicar edictes i anuncis en butlletins oficials i en d’altres publicacions, així com 
preparar certificacions administratives. 

- Col·laborar en la redacció dels plecs de clàusules administratives. 

- Col·laborar en l’elaboració de dictàmens, decrets, propostes de resolució i d’acord 
d’assumptes, així com qualsevol altra documentació complementària.

- Preparar reglaments, ordenances i altres actes normatius que li siguin encomanats per dur a 
terme els tràmits i actuacions escaients.

- Elaborar diversos formularis i/o documents estandarditzats en matèria de la seva competència 
per facilitar la tramitació dels expedients. 

- Preparar la documentació que s’eleva a la Comissió Informativa, a la Junta de Govern i al Ple.

- 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.

- 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.

- 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  



A213

Tècnic/a secretaria i gestió coneixement

Ajuntament de Viladecavalls

Serveis interns
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
- Dret Local
- Gestió pública
- Organització administrativa

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 



A214

Administratiu/va de secretaria i serveis jurídics

Ajuntament de Viladecavalls

Serveis interns
L-0

TIPOLOGIA DEL LLOC: Lloc base

ÀREA: Serveis interns

DEPARTAMENT: Secretaria

DEDICACIÓ HORÀRIA SETMANAL: L’estàndard establerta per la Corporació.

TIPOLOGIA DE LA JORNADA: Jornada ordinària de la Corporació.

DENOMINACIÓ DEL LLOC: Administratiu/va de secretaria i serveis jurídics

FITXA DESCRIPTIVA DEL LLOC DE TREBALL 

A IDENTIFICACIÓ 

B � DEDICACIÓ HORÀRIA DEL LLOC 



A214

Administratiu/va de secretaria i serveis jurídics

Ajuntament de Viladecavalls

Serveis interns
L-0

- Tramitar els expedients de l’àmbit d’adscripció i fer el seguiment dels mateixos d'acord amb les 
directrius i els procediments establerts. 

- Transcriure les actes dels plens ordinaris i extraordinaris de la Corporació i de la Junta de 
Govern i trametre-les als organismes corresponents.

- Realitzar els extractes dels acords del Ple i de la Junta de Govern per tal d’elaborar els anuncis 
que han de ser publicats als diaris oficials. 

- Redactar la convocatòria de les sessions del Ple, així com les certificacions i diligències 
corresponents.

- Tramitar la publicació de tots els anuncis al BOP i DOGC amb la signatura digital de la 
Corporació així com fer l’exposició i retirada dels mateixos. 

- Transcriure decrets, propostes d’acord, inventari de bens, informes, etc.

- Fer el registre general d’expedients.

- Atendre al públic personalment i telefònicament en totes aquelles qüestions de l’àmbit 
d’adscripció per a les que estigui facultat/da.

- 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. 

- Realitzar el suport administratiu al personal tècnic de l’àmbit d’adscripció.

- 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.

- 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. 

- 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.

- 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  



A214

Administratiu/va de secretaria i serveis jurídics

Ajuntament de Viladecavalls

Serveis interns
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:

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 



A215

Auxiliar d'arxiu

Ajuntament de Viladecavalls

Serveis interns
L-0

TIPOLOGIA DEL LLOC: Lloc base

ÀREA: Serveis interns

DEPARTAMENT: Secretaria

DEDICACIÓ HORÀRIA SETMANAL: L’estàndard establerta per la Corporació.

TIPOLOGIA DE LA JORNADA: Jornada ordinària de la Corporació.

DENOMINACIÓ DEL LLOC: Auxiliar d'arxiu

FITXA DESCRIPTIVA DEL LLOC DE TREBALL 

A IDENTIFICACIÓ 

B � DEDICACIÓ HORÀRIA DEL LLOC 



A215

Auxiliar d'arxiu

Ajuntament de Viladecavalls

Serveis interns
L-0

- Vetllar per l'organització i la custòdia de la documentació de l'Arxiu municipal d'acord amb les 
instruccions de la Sectretaria i del personal tècnic de Diputació de Barcelona amb  finalitat de 
facilitar-ne la consulta i tenir cura pel seu manteniment. 

- Aplicar les normes d'organització i funcionament de l'Arxiu municipal realitzant totes aquelles 
accions que consideri oportunes per tal de millorar, agilitar o facilitar la gestió de l'Arxiu.

- Aplicar el quadre de classificació de la documentació per tal que s'utilitzi de forma unívoca i 
generalitzada a tots els arxius de gestió, a més de l'Arxiu definitiu, i controlar-ne el seguiment i 
actualització del seu procés.

- Col·laborar en la definició i  implementació del sistema d'organització integral de la 
documentació i assessorar al personal administratiu dels arxius de gestió, oferint-li el suport 
necessari en la implementació d'aquest mètode de treball.

- Fer seguiment i actualitzar tot el procés de gestió integral de la documentació. 

- Col·laborar en l'organització i l'elaboració dels instruments de descripció de la documentació 
custodiada a l'Arxiu - catàlegs, inventaris, índexs o altres- i, especialment, de la que requereixi 
una descripció documental més especialitzada.

- Col·laborar en el procés de definició i implementació del sistema informàtic d'organització de la 
documentació. 

-  Rebre, classificar, catalogar i arxivar els documents que han d’incorporar-se a l’arxiu un cop 
concloses les fases activa i semiactiva.

- Elaborar i preparar les propostes d'actes relatives al traspàs de documentació als arxius 
externs que es determinin i rebre i controlar les transferències de documentació que arribin i 
verificar-les.

- Elaborar la proposta de calendari de conservació i eliminació de la documentació d'acord amb 
la normativa establerta i les taules d'avaluació documental.

- Vetllar per la integritat i l’autenticitat dels documents de l’Arxiu a fi de no alterar-ne ni perjudicar-
ne els valors jurídics, administratius, informatius, culturals i científics, sens perjudici de les 
operacions d’eliminació de documentació, d’acord amb els procediments tècnicament i 
legalment establerts.

- Donar suport a tots els departaments de la Corporació en les tasques de gestió de la 
documentació administrativa en fase activa, semiactiva o si és el cas, històrica.

- Atendre i informar al les persones usuàries (internes i externes) de l’Arxiu, assessorant a 
aquells que requereixin una informació més especialitzada i realitzant recerques i investigacions 
quan sigui necessari. 

- 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  



A215

Auxiliar d'arxiu

Ajuntament de Viladecavalls

Serveis interns
L-0

- 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.



A215

Auxiliar d'arxiu

Ajuntament de Viladecavalls

Serveis interns
L-0

Titulació: Equivalent a les titulacions pròpies dels subgrups de classificació C1 o 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.

Naturalesa jurídica: Laboral

Forma de provisió: Concurs de mèrits

Formació: - Arxivística i Gestió Documental 
- Atenció al públic
- Patrimoni cultural
- Mètodes audiovisuals
- Catalogació, classificació i conservació de documents
- Protecció de dades
- Tractament de documents

Informàtica: Certificat ACTIC nivell BÀSIC o equivalent.

Experiència: En els àmbits de l’arxivística i la classificació de documentació 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 



A221

Interventor/a

Ajuntament de Viladecavalls

Serveis interns
L-0

TIPOLOGIA DEL LLOC: Lloc singular

ÀREA: Serveis interns

DEPARTAMENT: Intervenció

DEDICACIÓ HORÀRIA SETMANAL: L’estàndard establerta per la Corporació.

TIPOLOGIA DE LA JORNADA: Jornada ordinària de la Corporació. 
Flexibilitat per raons del servei.

DENOMINACIÓ DEL LLOC: Interventor/a

FITXA DESCRIPTIVA DEL LLOC DE TREBALL 

A IDENTIFICACIÓ 

B � DEDICACIÓ HORÀRIA DEL LLOC 



A221

Interventor/a

Ajuntament de Viladecavalls

Serveis interns
L-0

Fiscalitzar i controlar la gestió econòmicofinancera i pressupostària, i la comptabilitat de la 
Corporació d’acord amb les directrius fixades i els procediments establerts per la Corporació i les 
disposicions legals vigents.

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

- Fiscalitzar, en els termes previstos en la legislació, tot acte, document o expedient que doni lloc 
al reconeixement de drets i obligacions o despeses de contingut econòmic, els ingressos i 
pagaments que d'aquells es derivin i la recaptació, inversió i aplicació en general, dels cabdals 
públics administrats, per ajustar la gestió a les disposicions aplicables en cada cas..

- Portar a terme el control financer com a control permanent i també realitzar l'auditoria pública, 
incloent el control d'eficàcia i el control financer, tant de subvencions, pressupostos, operacions 
de crèdit, etc. 

- Realitzar la comprovació formal de l'aplicació de les quantitats destinades a obres, 
subministres, adquisicions i serveis.

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

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

- Expedir certificacions de descobert contra els deutors per recursos, reintegraments o 
descoberts.

- Informar dels projectes de pressupostos i dels expedients de modificació de crèdits dels 
mateixos.

- Emetre informes, dictàmens i propostes que en matèria econòmicofinancera o pressupostaria 
haguessin estat sol·licitats per la Presidència, o per un terç dels regidors o quan es tracti de 
matèries per a les que legalment s'exigeixi una majoria especial, així com el dictamen al voltant 
de la procedència de nous Serveis i llocs de treball o reforma dels existents a efectes d'avaluar 
la repercussió econòmicofinancera de les respectives propostes.

- Realitzar les comprovacions o procediments d’auditoria interna dels Organismes Autònoms o 
Societats mercantils dependents de l’Entitat en referència a les operacions no subjectes a 
intervenció prèvia, així com el control de caràcter financer dels mateixos, de conformitat amb les 
disposicions d’aquells que els regeixin i els acords que al respecte adopti la Corporació.

- Emetre informes i certificacions en matèria econòmico-financera i pressupostària, així com 
remetre'ls als òrgans que determini la normativa d'aplicació. 

La funció de comptabilitat, la qual comprèn:

- Realitzar i desenvolupar la comptabilitat financera i la d'execució del pressupost de l'Entitat 
local, d'acord amb les normes generals i les dictades pel Ple de la Corporació. 

- Preparar els estats integrats i consolidats dels competes que determini el Ple de la Corporació.

 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  



A221

Interventor/a

Ajuntament de Viladecavalls

Serveis interns
L-0

- Coordinar les funcions o activitats comptables de l'Entitat local, emetent les instruccions 
tècniques oportunes e inspeccionant la seva aplicació.

- Organitzar l'arxiu i conservació de la documentació comptable que permeti posar a disposició 
dels òrgans de control, en els terminis requerits, aquesta informació.

- Inspeccionar la comptabilitat dels organismes autònoms, de les societats mercantils i de les 
entitats públiques empresarials dependents de l'Entitat local.

- Elaborar la informació de l'execució dels pressupostos i del moviment de tresoreria per 
operacions pressupostàries independents i auxiliars del pressupost, i de la seva situació, en els 
terminis i periodicitat que el Ple de la Corporació estableixi. 

- Elaborar l'avançament de la liquidació del pressupost corrent així com determinar l'estructura 
d'aquest.

- Responsabilitzar-se de la gestió del registre comptable de factures i del seu seguiment, així 
com emetre els informes que la normativa exigeix.

- Remetre la informació econòmico-financera als òrgans de control extern així com a la resta 
d'organismes que la normativa d'aplicació determina.

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.

- 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.



A221

Interventor/a

Ajuntament de Viladecavalls

Serveis interns
L-0

Titulació: Qualsevol titulació per accedir al subgrup de classificació A1 del personal 
funcionari.

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

Coneixements de llengua catalana.

Naturalesa jurídica: Funcionari

Forma de provisió: Concurs de mèrits

Formació: - Gestió comptable i gestió pressupostària (Comptabilitat pública i analítica)
- Racionalització i control de la despesa pública local
- Hisendes Locals
- Dret Tributari
- Fiscalitat pública
- Gestió i organització administrativa
- Control pressupostari

Informàtica: Certificat ACTIC nivell BÀSIC o equivalent.

Experiència: En l’àmbit de les funcions de control i fiscalització interna de la gestió 
econòmicofinancera i pressupostària 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 



A222

Tècnic/a auxiliar gestió de serveis econòmics

Ajuntament de Viladecavalls

Serveis interns
L-0

TIPOLOGIA DEL LLOC: Lloc base

ÀREA: Serveis interns

DEPARTAMENT: Intervenció

DEDICACIÓ HORÀRIA SETMANAL: L’estàndard establerta per la Corporació.

TIPOLOGIA DE LA JORNADA: Jornada ordinària de la Corporació.

DENOMINACIÓ DEL LLOC: Tècnic/a auxiliar gestió de serveis econòmics

FITXA DESCRIPTIVA DEL LLOC DE TREBALL 

A IDENTIFICACIÓ 

B � DEDICACIÓ HORÀRIA DEL LLOC 



A222

Tècnic/a auxiliar gestió de serveis econòmics

Ajuntament de Viladecavalls

Serveis interns
L-0

- Tramitar  els expedients de l’àmbit d’adscripció i fer el seguiment dels mateixos d'acord amb 
les directrius i els procediments establerts. 

- Col·laborar en l'emissió dels instruments de pagament (xecs o transferències bancàries) i 
facilitar informació als creditors/es dels pagaments realitzats per la Tresoreria municipal.

- Realitzar operacions bàsiques de comptabilitat (ingressos, despeses, comptabilització de 
nòmines, transferències, etc.). 

- Col·laborar en les tasques administratives que el seguiment del pressupost requereixi. 

- Fer liquidacions (plusvàlues, ingressos de dret públic i altres tributs) així com mantenir 
contactes amb les entitats bancàries per dur a terme les tasques encomanades. 

- Realitzar les declaracions d’I.V.A., així com les liquidacions i decrets corresponents als 
ingressos bruts.

- Realitzar les altes/ baixes i modificacions de censos i inventaris varis (nínxols, guals, lloguers 
de sales, ...).

- Atendre al públic personalment i telefònicament en totes aquelles qüestions de l’àmbit 
d’adscripció per a les que estigui facultat/da.

- 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. 

- Realitzar el suport administratiu al personal tècnic de l’àmbit d’adscripció.

- 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.

- 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. 

- 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.

- 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  



A222

Tècnic/a auxiliar gestió de serveis econòmics

Ajuntament de Viladecavalls

Serveis interns
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: - 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 



A223

Administratiu/va serveis econòmics

Ajuntament de Viladecavalls

Serveis interns
L-0

TIPOLOGIA DEL LLOC: Lloc base

ÀREA: Serveis interns

DEPARTAMENT: Intervenció

DEDICACIÓ HORÀRIA SETMANAL: L’estàndard establerta per la Corporació.

TIPOLOGIA DE LA JORNADA: Jornada ordinària de la Corporació.

DENOMINACIÓ DEL LLOC: Administratiu/va serveis econòmics

FITXA DESCRIPTIVA DEL LLOC DE TREBALL 

A IDENTIFICACIÓ 

B � DEDICACIÓ HORÀRIA DEL LLOC 



A223

Administratiu/va serveis econòmics

Ajuntament de Viladecavalls

Serveis interns
L-0

- Tramitar  els expedients de l’àmbit d’adscripció i fer el seguiment dels mateixos d'acord amb 
les directrius i els procediments establerts. 

- Col·laborar en l'emissió dels instruments de pagament (xecs o transferències bancàries) i 
facilitar informació als creditors/es dels pagaments realitzats per la Tresoreria municipal.

- Realitzar operacions bàsiques de comptabilitat (ingressos, despeses, comptabilització de 
nòmines, transferències, etc.). 

- Col·laborar en les tasques administratives que el seguiment del pressupost requereixi. 

- Fer liquidacions (plusvàlues, ingressos de dret públic i altres tributs) així com mantenir 
contactes amb les entitats bancàries per dur a terme les tasques encomanades. 

- Realitzar les declaracions d’I.V.A., així com les liquidacions i decrets corresponents als 
ingressos bruts.

- Realitzar les altes/ baixes i modificacions de censos i inventaris varis (nínxols, guals, lloguers 
de sales, ...).

- Atendre al públic personalment i telefònicament en totes aquelles qüestions de l’àmbit 
d’adscripció per a les que estigui facultat/da.

- 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. 

- Realitzar el suport administratiu al personal tècnic de l’àmbit d’adscripció.

- 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.

- 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. 

- 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.

- 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  



A223

Administratiu/va serveis econòmics

Ajuntament de Viladecavalls

Serveis interns
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: - 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 



A224

Auxiliar administratiu/va de serveis econòmics

Ajuntament de Viladecavalls

Serveis interns
L-0

TIPOLOGIA DEL LLOC: Lloc base

ÀREA: Serveis interns

DEPARTAMENT: Intervenció

DEDICACIÓ HORÀRIA SETMANAL: L’estàndard establerta per la Corporació.

TIPOLOGIA DE LA JORNADA: Jornada ordinària de la Corporació.

DENOMINACIÓ DEL LLOC: Auxiliar administratiu/va de serveis econòmics

FITXA DESCRIPTIVA DEL LLOC DE TREBALL 

A IDENTIFICACIÓ 

B � DEDICACIÓ HORÀRIA DEL LLOC 



A224

Auxiliar administratiu/va de serveis econòmics

Ajuntament de Viladecavalls

Serveis interns
L-0

- Col·laborar en la tramitació dels expedients de l’àmbit d’adscripció i fer el seguiment dels 
mateixos d'acord amb les directrius i els procediments establerts. 

- Recopilar els antecedents documentals i obtenir la informació necessària per a l’execució dels 
tràmits i expedients de l'àmbit d'adscripció. 

- Portar l'agenda del personal tècnic  i de les regidories corresponents del servei. 

- Registrar la documentació de l'àmbit d'adscripció. 

- Atendre al públic personalment i telefònicament en totes aquelles qüestions de l’àmbit 
d’adscripció per a les que estigui facultat/da.

- 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. 

- 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. 

- 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.

- 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  



A224

Auxiliar administratiu/va de serveis econòmics

Ajuntament de Viladecavalls

Serveis interns
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.

Naturalesa jurídica: Funcionari

Forma de provisió: Concurs de mèrits

Formació: - Procediment administratiu
- Arxiu de documents administratius i comptables
- Redacció de documents administratius

Informàtica: Certificat ACTIC nivell BÀSIC o equivalent.

Experiència: En l’àmbit del suport administratiu 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 



A231

Tresorer/a

Ajuntament de Viladecavalls

Serveis interns
L-0

TIPOLOGIA DEL LLOC: Lloc singular

ÀREA: Serveis interns

DEPARTAMENT: Tresoreria

DEDICACIÓ HORÀRIA SETMANAL: L’estàndard establerta per la Corporació.

TIPOLOGIA DE LA JORNADA: Jornada ordinària de la Corporació.

DENOMINACIÓ DEL LLOC: Tresorer/a

FITXA DESCRIPTIVA DEL LLOC DE TREBALL 

A IDENTIFICACIÓ 

B � DEDICACIÓ HORÀRIA DEL LLOC 



A231

Tresorer/a

Ajuntament de Viladecavalls

Serveis interns
L-0

Realitzar el maneig i custodia de fons, valors i efectes de la Corporació d’acord amb les 
directrius fixades i els procediments establerts per la Corporació i les disposicions legals vigents.

- Exercir la titularitat i la direcció de l'òrgan corresponent de l'entitat local d'adscripció així com 
dels serveis de gestió d'ingressos i recaptació, en el seu cas.

- Organitzar i realitzar el maneig i la custòdia de fons, valors i efectes d’acord amb les directrius 
assenyalades per les disposicions legals vigents i per Presidència.

- Executar, conforme les directrius marcades per la Corporació, les consignacions a Bancs, 
Caixa General de Dipòsits i establiments anàlegs, autoritzant junt amb l’Ordenador de 
Pagaments i l’Interventor els xecs i altres ordres de pagament que es girin contra els comptes 
oberts en els esmentats establiments.

- Efectuar l’arqueig i conciliació bancària així com les actes que d’aquest esdevinguin.

- Dur a terme la formació dels plans, calendaris i pressupostos de tresoreria, distribuint en el 
temps les disponibilitats dineràries de l’Entitat per a la puntual satisfacció de les seves 
obligacions, atenent a les prioritats legalment establertes, conforme a les directrius marcades 
per la Corporació.

- Realitzar els cobraments i els pagaments de conformitat amb la normativa vigent, el Pla de 
disposició de fons i les directrius assenyalades per la Presidència, autoritzant juntament amb 
l'ordenador de pagaments i la intervenció els pagaments materials contra els comptes bancaris 
corresponents.

- Elaborar els informes que determina la normativa sobre morositat relativa al compliment dels 
terminis previstos per al pagament de les obligacions de l'Entitat local.

- Dirigir els serveis de gestió financera de l'Entitat local i elaborar la proposta de concertació o 
modificació d'operacions d'endeutament. 

- Elaborar i acreditar el període mig de pagament a proveïdors de l'Entitat local, així com altres 
dades estadístiques i indicadors de gestió per donar compliment a la normativa de transparència 
i dels objectius d'estabilitat pressupostària. 

- Impulsar i dirigir els procediments de gestió i recaptació, en cas que aquestes tasques 
s'executin internament. 

- 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.

- 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  



A231

Tresorer/a

Ajuntament de Viladecavalls

Serveis interns
L-0



A231

Tresorer/a

Ajuntament de Viladecavalls

Serveis interns
L-0

Titulació: Quasevol titulació pròpia del subgrup A1 de calssificació del personal funcionari

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

Coneixements de llengua catalana.

Naturalesa jurídica: Funcionari

Forma de provisió:

Formació: - Procediment i organització administrativa
- Hisendes locals
- Gestió tributària 
- Recaptació
- Comptabilitat pública
- Nòmines i Seguretat Social

Informàtica: Certificat ACTIC nivell BÀSIC o equivalent.

Experiència: En l’àmbit de la gestió econòmicocomptable 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 



A232

Tècnic/a gestió de tresoreria

Ajuntament de Viladecavalls

Serveis interns
L-0

TIPOLOGIA DEL LLOC: Lloc base

ÀREA: Serveis interns

DEPARTAMENT: Tresoreria

DEDICACIÓ HORÀRIA SETMANAL: L’estàndard establerta per la Corporació.

TIPOLOGIA DE LA JORNADA: Jornada ordinària de la Corporació.
.

DENOMINACIÓ DEL LLOC: Tècnic/a gestió de tresoreria

FITXA DESCRIPTIVA DEL LLOC DE TREBALL 

A IDENTIFICACIÓ 

B � DEDICACIÓ HORÀRIA DEL LLOC 



A232

Tècnic/a gestió de tresoreria

Ajuntament de Viladecavalls

Serveis interns
L-0

- Donar suport tècnic a la tresoreria, realitzant estudis i informes d'acord amb la normativa 
vigent.  

- Cercar la informació i legislació necessària, així com mantenir al dia la seva actualització, per a 
la realització dels estudis i informes tècnics del servei.

- Responsabilitzar-se dels expedients que li siguin assignats. 

- Controlar terminis de procediments i tràmits procedimentals de tots els expedients adscrits al 
servei.

- Preparar i publicar edictes i anuncis en butlletins oficials i en d’altres publicacions, així com 
preparar certificacions administratives. 

- Preparar reglaments, ordenances i altres actes normatius que li siguin encomanats per dur a 
terme els tràmits i actuacions escaients.

- Elaborar diversos formularis i/o documents estandarditzats en matèria de la seva competència 
per facilitar la tramitació dels expedients. 

- 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.

- 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.

- 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  



A232

Tècnic/a gestió de tresoreria

Ajuntament de Viladecavalls

Serveis interns
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
- Dret Local
- Gestió pública
- Organització administrativa

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 



A241

Cap de recursos humans

Ajuntament de Viladecavalls

Serveis interns
L-0

TIPOLOGIA DEL LLOC: Lloc base

ÀREA: Serveis interns

DEPARTAMENT: Recursos humans

DEDICACIÓ HORÀRIA SETMANAL: L’estàndard establerta per la Corporació.

TIPOLOGIA DE LA JORNADA: Jornada ordinària de la Corporació.

DENOMINACIÓ DEL LLOC: Cap de recursos humans

FITXA DESCRIPTIVA DEL LLOC DE TREBALL 

A IDENTIFICACIÓ 

B � DEDICACIÓ HORÀRIA DEL LLOC 



A241

Cap de recursos humans

Ajuntament de Viladecavalls

Serveis interns
L-0

- 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. 

- 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. 

- 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, 
etc.

- 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.)   

- 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. 

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

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

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

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

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

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

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

- Realitzar la gestió de l’oferta pública d’ocupació: donar suport en la redacció de bases de 
convocatòries i tots els tràmits burocràtics que se’n derivin així com preparar i coordinar les 
proves de selecció. 

- Col·laborar en el disseny i gestió del pla de formació anual. 

- 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.

- Adoptar en el tractament de dades de caràcter personal les mesures d’índole tècnica i 

 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  



A241

Cap de recursos humans

Ajuntament de Viladecavalls

Serveis interns
L-0

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.



A241

Cap de recursos humans

Ajuntament de Viladecavalls

Serveis interns
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 específic

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 



A242

Administratiu/va recursos humans

Ajuntament de Viladecavalls

Serveis interns
L-0

TIPOLOGIA DEL LLOC: Lloc base

ÀREA: Serveis interns

DEPARTAMENT: Recursos humans

DEDICACIÓ HORÀRIA SETMANAL: L’estàndard establerta per la Corporació.

TIPOLOGIA DE LA JORNADA: Jornada ordinària de la Corporació.

DENOMINACIÓ DEL LLOC: Administratiu/va recursos humans

FITXA DESCRIPTIVA DEL LLOC DE TREBALL 

A IDENTIFICACIÓ 

B � DEDICACIÓ HORÀRIA DEL LLOC 



A242

Administratiu/va recursos humans

Ajuntament de Viladecavalls

Serveis interns
L-0

- Tramitar els expedients de l’àmbit d’adscripció i fer el seguiment dels mateixos d'acord amb les 
directrius i els procediments establerts.

- Elaborar, verificar, comptabilitzar i revisar la nòmina del personal de la Corporació incorporant 
totes les incidències que es produeixin (altes i baixes del personal, excedències, sancions, 
accidents de treball, maternitat, etc.) complint amb els terminis establerts per tal de procedir al 
seu pagament.

- Elaborar l’annex de plantilla i RLT que s’adjunta en l’aprovació del pressupost.

- Realitzar el càlcul de totes les retribucions i seguretat social de tot el personal de la Corporació.

- Conformar l’expedient mensual de les hores extraordinàries, gratificacions, incentius, 
assegurances socials, etc. així com comprovar l’existència de crèdit abans de procedir al seu 
pagament.

- Elaborar i tramitar les declaracions mensuals i anuals relatives a l’IRPF així com controlar les 
ordres d’embargament o retencions de nòmines. 

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

- Efectuar la notificació dels diferents actes administratius del procediment i registre.

- Tramitar els decrets i comunicacions de les contractacions del personal laboral i funcionari de 
la Corporació. 

- Elaborar certificacions del personal de la Corporació. 

- Preparar els expedients administratius per als processos de selecció de personal així com fer 
el seguiment dels expedients disciplinaris.

- Supervisar la documentació administrativa (rebre, registrar, arxivar, entre d'altres) relativa a las 
avaluacions, controls, investigacions o informes relacionats amb la prevenció de riscos i salut 
laboral.
 
- Confeccionar el calendari anual i fer el seguiment de vacances, absències per baixes 
mèdiques, permisos, etc. en col·laboració amb la resta d'àrees de la Corporació. 

- Cercar les publicacions al BOP i DOGC en relació a l’àmbit dels RH.

- Atendre al públic personalment i telefònicament en totes aquelles qüestions de l’àmbit 
d’adscripció per a les que estigui facultat/da. 

- 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. 

- Realitzar el suport administratiu al personal tècnic de l’àmbit d’adscripció.

 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  



A242

Administratiu/va recursos humans

Ajuntament de Viladecavalls

Serveis interns
L-0

- 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.

- 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. 

- 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.

- 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



A242

Administratiu/va recursos humans

Ajuntament de Viladecavalls

Serveis interns
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: - 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 



A251

Tècnic/a auxiliar informàtica

Ajuntament de Viladecavalls

Serveis interns
L-0

TIPOLOGIA DEL LLOC: Lloc base

ÀREA: Serveis interns

DEPARTAMENT: Informàtica

DEDICACIÓ HORÀRIA SETMANAL: L’estàndard establerta per la Corporació.

TIPOLOGIA DE LA JORNADA: Jornada ordinària de la Corporació.

DENOMINACIÓ DEL LLOC: Tècnic/a auxiliar informàtica

FITXA DESCRIPTIVA DEL LLOC DE TREBALL 

A IDENTIFICACIÓ 

B � DEDICACIÓ HORÀRIA DEL LLOC 



A251

Tècnic/a auxiliar informàtica

Ajuntament de Viladecavalls

Serveis interns
L-0

- Mantenir i administrar la xarxa informàtica de la Corporació com ara sistemes operatius, correu 
electrònic, còpies de seguretat, etc.

- Realitzar tasques de manteniment d'equips informàtics així com servidors i estacions de treball.

- Instal·lar i configurar el programari de nous equips i actualitzar amb noves versions els equips 
existents. 

- Atendre les consultes i requeriments referents al manteniment del maquinari i programari dels 
equips de la Corporació i informar les novetats al responsable d’àrea/servei o unitat.

- Realitzar i supervisar el manteniment de la base de dades de l’inventari de hardware i software, 
així com del manteniment de les plantilles amb els registres de condicions i característiques dels 
equips.

- Participar en la formació i recolzament als usuaris/clients interns.

- Col·laborar en la realització de programes informàtics derivats de l’estudi de les aplicacions 
que es vulguin mecanitzar en la Corporació. 

- Col·laborar en l’elaboració de documentació tècnica per a subvencions i/o contractacions. 

- Realitzar les còpies de seguretat de la informació i programes continguts en els sistemes 
informàtics de la Corporació.  

- 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.

- 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.

- 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  



A251

Tècnic/a auxiliar informàtica

Ajuntament de Viladecavalls

Serveis interns
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/labora

Forma de provisió: Concurs de mèrits

Formació: - Bases de dades
- Sistemes operatius
- Llenguatge de programació
- Xarxes informàtiques i telemàtiques

Informàtica: Certificat ACTIC nivell MITJÀ o equivalent.

Experiència: En l’àmbit del 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 



A311

Tècnic/a auxiliar d'ensenyament

Ajuntament de Viladecavalls

Serveis a les persones
L-0

TIPOLOGIA DEL LLOC: Lloc base

ÀREA: Serveis a les persones

DEPARTAMENT: Ensenyament

DEDICACIÓ HORÀRIA SETMANAL: L’estàndard establerta per la Corporació.

TIPOLOGIA DE LA JORNADA: Jornada ordinària establerta per la Corporació
Flexibilitat per raons del servei.

DENOMINACIÓ DEL LLOC: Tècnic/a auxiliar d'ensenyament

FITXA DESCRIPTIVA DEL LLOC DE TREBALL 

A IDENTIFICACIÓ 

B � DEDICACIÓ HORÀRIA DEL LLOC 



A311

Tècnic/a auxiliar d'ensenyament

Ajuntament de Viladecavalls

Serveis a les persones
L-0

- Coordinar i executar  els programes a dur a terme dins de l’àmbit d’ensenyament, assumint les 
tasques derivades d’aquesta activitat.

- Coordinar les funcions que es desenvolupen des d’Ensenyament: casals, centres de formació i 
escoles. 

- Participar en els consells escolars i centres municipal.

- Col.laborar en el procés de matriculacions als centres escolars realitzant la assignació dels 
alumnes als centres, atenent les necessitats educatives d’alumnes amb necessitats especials, 
etc. 

- Planificar i programar les activitats educatives que es realitzen al municipi d’acord amb les 
directrius de la/les regidoria/es corresponents.

- Col·laborar en l’elaboració de la proposta del pressupost d’Ensenyament  així com fer-ne el 
seguiment durant l’exercici.

- Cercar finançament per a les accions municipals en aquest àmbit, fent el seguiment de les 
subvencions atorgades. 

- Tramitar les beques i les prestacions escolars (menjador escoles bressol, llibres, casals 
d’estiu, entre d’altres), així com el transport escolar.

- Coordinar les activitats extraescolars i els programes de prevenció a les escoles.

- Supervisar els serveis externs de neteja i/o manteniment, així com la consergeria dels centres 
escolars.

-  Coordinar-se amb Serveis socials per analitzar i/o derivar persones en situació de risc o 
exclusió social, així com amb Promoció econòmica per coordinar el pas del jovent de l'escola al 
món laboral. 

- Assessorar i donar suport tècnic tant a nivell intern (la Corporació en general) com a nivell 
extern (institucions i usuaris en general) proporcionant informació sobre la matèria de la seva 
especialitat.

- Assistir i participar en els actes públics, comissions, reunions o grups de treball als quals sigui 
designat/ada assumint la representació de l’Ajuntament en la seva matèria competencial o 
qualsevol altre rol que li sigui requerit.

- Mantenir contactes amb altres unitats organitzatives de la Corporació, 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.

- 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  



A311

Tècnic/a auxiliar d'ensenyament

Ajuntament de Viladecavalls

Serveis a les persones
L-0

- 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.



A311

Tècnic/a auxiliar d'ensenyament

Ajuntament de Viladecavalls

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: - Promoció i dinamització d'activitats educatives
- Organització Administrativa
- Procediment Administratiu
- Organització del treball
- Pedagogia
- Legislació Educativa
- Gestió de la formació

Informàtica: Certificat ACTIC nivell BÀSIC o equivalent.

Experiència: En l’àmbit de la gestió i coordinació de serveis educatius 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 



A312

Conserge escola

Ajuntament de Viladecavalls

Serveis a les persones
L-0

TIPOLOGIA DEL LLOC: Lloc base

ÀREA: Serveis a les persones

DEPARTAMENT: Ensenyament

DEDICACIÓ HORÀRIA SETMANAL: L’estàndard establerta per la Corporació.

TIPOLOGIA DE LA JORNADA: Jornada especial escoles

DENOMINACIÓ DEL LLOC: Conserge escola

FITXA DESCRIPTIVA DEL LLOC DE TREBALL 

A IDENTIFICACIÓ 

B � DEDICACIÓ HORÀRIA DEL LLOC 



A312

Conserge escola

Ajuntament de Viladecavalls

Serveis a les persones
L-0

- Responsabilitzar-se de l’obertura i entrada en funcionament dels edificis escolars, portes, 
finestres, sistemes d’enllumenat, calefacció, alarma i verificar que tot queda tancat i fora de 
funcionament al final de la jornada. 

- Controlar l’entrada i sortida de persones. 

- Atendre al públic puntualment i orientar-lo o acompanyar-lo quan necessiti adreçar-se a algun 
departament intern o algun altre centre de treball.

- Distribuir la correspondència d’entrada i el correu intern de l' esola portar-la als diferents 
departaments.. 

- Realitzar sortides per realitzar gestions diverses com ara a bancs i caixes o realitzar alguna 
tramitació de documents.

- Preparar i adequar les sales o aules per les activitats pròpies i per a la celebració de reunions, 
exposicions, o altres activitats. 

- Realitzar petites reparacions i tasques de manteniment bàsic que no requereixin d’un 
especialista. 

- Realitzar funcions d’informació i difusió com ara col•locar notes informatives, bans, publicitat i 
edictes als expositors repartits per tot el terme municipal, entre d’altres.

- Realitzar la distribució de material i objectes diversos pels diferents departaments, quan sigui 
necessari.

- 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.

- 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

- 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  



A312

Conserge escola

Ajuntament de Viladecavalls

Serveis a les persones
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. 
Certificat negatiu de delictes de naturalesa sexual, del “Registre Central de 
Delinqüents Sexuals

Naturalesa jurídica: Laboral

Forma de provisió: Concurs de mèrits

Formació: - Informació i recepció
- Manteniment bàsic d’instal·lacions
- Vigilància d'instal·lacions

Informàtica: Coneixements d'informàtica.

Experiència: En l'àmbit de treballs de consergeria 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 



A321

Director/a llar d'infants

Ajuntament de Viladecavalls

Serveis a les persones
L-0

TIPOLOGIA DEL LLOC: Lloc comandament

ÀREA: Serveis a les persones

DEPARTAMENT: Llar d'infants

DEDICACIÓ HORÀRIA SETMANAL: l’estàndard establerta per la Corporació

TIPOLOGIA DE LA JORNADA: Jornada especial llar d'infants.

DENOMINACIÓ DEL LLOC: Director/a llar d'infants

FITXA DESCRIPTIVA DEL LLOC DE TREBALL 

A IDENTIFICACIÓ 

B � DEDICACIÓ HORÀRIA DEL LLOC 



A321

Director/a llar d'infants

Ajuntament de Viladecavalls

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 del Cap 
Àrea/servei o regidor corresponent i amb la normativa vigent.

- 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. 

- 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.

- 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.

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

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

- Elaborar el pressupost anual de l’Escola i gestionar les partides econòmiques assignades, així 
com mantenir actualitzat el llibre de comptabilitat.

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

- Elaborar la programació general del curs (establiment dels objectius, designació de professors 
i alumnes a cada grup, establiment horaris d’activitats i reunions, etc.).

- 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.

- 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.

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

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

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

- Elaborar la memòria anual d’activitats del centre.

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

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

 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  



A321

Director/a llar d'infants

Ajuntament de Viladecavalls

Serveis a les persones
L-0

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

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

- 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.

- Realitzar les pre-inscripcions i matrícules.

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

- 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.

- 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.

- 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.



A321

Director/a llar d'infants

Ajuntament de Viladecavalls

Serveis a les persones
L-0

Titulació: Graduat/ada en Educació infantil o equivalent, Tècnic/a superior en educació 
infantil, Tècnic especialista en educació infantil (mòdul professional III),

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 específic

Formació: - Conducció d'equips humans de treball
- Organització i planificació educativa
- Psicopedagogia
- Psicomotricitat
- Legislació educativa
- Organització del treball
- Coneixements de gestió econòmica financera
- Prevenció de riscos i salut laboral

Informàtica: Certificat ACTIC nivell BÀSIC o equivalent.

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 



A322

Educador/a llar d'infants

Ajuntament de Viladecavalls

Serveis a les persones
L-0

TIPOLOGIA DEL LLOC: Lloc base

ÀREA: Serveis a les persones

DEPARTAMENT: Llar d'infants

DEDICACIÓ HORÀRIA SETMANAL: L’estàndard establerta per la Corporació.

TIPOLOGIA DE LA JORNADA: Horari especial llar d'infants

DENOMINACIÓ DEL LLOC: Educador/a llar d'infants

FITXA DESCRIPTIVA DEL LLOC DE TREBALL 

A IDENTIFICACIÓ 

B � DEDICACIÓ HORÀRIA DEL LLOC 



A322

Educador/a llar d'infants

Ajuntament de Viladecavalls

Serveis a les persones
L-0

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

- Introduir 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.

- Atendre als infants amb necessitats educatives especials. 

- Vigilar als infants en l’estona de pati.  

- Portar el control dels llistats de menjador i assistències. 

- 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. 

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

- 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. 

- 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.

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

- 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.

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

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

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

- 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.

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

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

- 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  



A322

Educador/a llar d'infants

Ajuntament de Viladecavalls

Serveis a les persones
L-0

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

- 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.

- 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.



A322

Educador/a llar d'infants

Ajuntament de Viladecavalls

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.

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: - Psicopedagogia
- Psicomotricitat
- Didàctica
- Dietes alimentàries
- Prevenció de riscos i salut laboral

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 



A323

Monitor/a menjador llar d'infants

Ajuntament de Viladecavalls

Serveis a les persones
L-0

TIPOLOGIA DEL LLOC: Lloc base

ÀREA: Serveis a les persones

DEPARTAMENT: Llar d'infants

DEDICACIÓ HORÀRIA SETMANAL: Dedicació reduïda 50%

TIPOLOGIA DE LA JORNADA: Jornada especial llar d'infants

DENOMINACIÓ DEL LLOC: Monitor/a menjador llar d'infants

FITXA DESCRIPTIVA DEL LLOC DE TREBALL 

A IDENTIFICACIÓ 

B � DEDICACIÓ HORÀRIA DEL LLOC 



A323

Monitor/a menjador llar d'infants

Ajuntament de Viladecavalls

Serveis a les persones
L-0

- Donar suport i educació en els hàbits alimentaris i d’higiene.

-  Donar suport a l’accés i al manteniment del menjador.

-  Vetllar i tenir cura dels infants.

- Preparació i realització de tasques orientades a dinamitzar els espais de lleure.

- 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.

- 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  



A323

Monitor/a menjador llar d'infants

Ajuntament de Viladecavalls

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: - Coneixements de psicopedagogia
- Assistència infantil
- Seguretat i higiene en el treball
- Prevenció de riscos laborals

Informàtica:

Experiència: En l’àmbit del suport a l’educació infantil en l’Administració pública i/o en el 
sector privat.

Altres: Curs de manipulador/a 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 



A331

Director/a escola municipal de música

Ajuntament de Viladecavalls

Serveis a les persones
L-0

TIPOLOGIA DEL LLOC: Lloc comandament

ÀREA: Serveis a les persones

DEPARTAMENT: Escola municipal de música

DEDICACIÓ HORÀRIA SETMANAL: L’estàndard establerta per la Corporació

TIPOLOGIA DE LA JORNADA: Jornada especial EMM

DENOMINACIÓ DEL LLOC: Director/a escola municipal de música

FITXA DESCRIPTIVA DEL LLOC DE TREBALL 

A IDENTIFICACIÓ 

B � DEDICACIÓ HORÀRIA DEL LLOC 



A331

Director/a escola municipal de música

Ajuntament de Viladecavalls

Serveis a les persones
L-0

Dirigir i gestionar els recursos humans, econòmics i materials de l’Escola de Música , 
organitzant, coordinant i supervisant les activitats que s’hi desenvolupen, d’acord amb les 
directrius i indicacions establertes per el/la Cap de l’àrea o servei, i la normativa vigent.

- Vetllar pel bon funcionament de l'escola de música 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 la 
seva projecció.

- Dirigir, planificar i supervisar els serveis i activitats prestats des de l'Escola, coordinant els 
treballs a realitzar i atenent als seus usuaris/àries.

- 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.

- Coordinar i organitzar les activitats a realitzar per part dels professionals que integren l’escola 
de música d’acord amb les directrius establertes pel cap d’Àrea o Servei.

- Planificar i organitzar les activitats musicals extraescolars (concerts, etc.), contactar amb els 
centres i disposar de mitjans materials necessaris pel desenvolupament del servei.

- Convocar i presidir tots els actes acadèmics i les reunions dels òrgans col·legiats del centre 
vetllant per l'execució dels acords que s'adoptin.

- Elaborar el pressupost anual de l’Escola i gestionar les partides econòmiques assignades.

- Visar les certificacions i els documents oficials del centre.

- Elaborar la memòria del curs, el projecte educatiu i el projecte curricular del centre així com el 
reglament de règim intern del centre i els informes d’avaluació.

- Avaluar el curs acadèmic i proposar millores del servei així com recollir les propostes 
formulades pel professorat.

- Realitzar l’atenció a la ciutadania i a les entitats en els aspectes propis de la seva competència 
així com dur a terme el seguiment de queixes i suggeriments relatives a l’Escola. 

- Participar en els òrgans/ reunions de coordinació quan així sigui requerit

- Assessorar a la Corporació sobre temes de la seva competència elaborant els informes tècnics 
i propostes que s’escaiguin. 

- Elaborar la programació del curs acadèmic de l’Escola de música (classes, audicions, 
exàmens, activitats, festivals...).

- Vetllar pel compliment de la normativa de l’Escola de música 

- Mantenir contactes i reunions de coordinació amb representants d'entitats, associacions i 
organismes i centres col•laboradors de la música pel correcte desenvolupament del curs.

- Impartir, així mateix, classes pràctiques i teòriques de el/s instrument/s assignat/s i altres 

 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  



A331

Director/a escola municipal de música

Ajuntament de Viladecavalls

Serveis a les persones
L-0

disciplines/matèries musicals (tutoritzant els alumnes assignats i fent un seguiment personalitzat 
de la seva evolució redactant els informes pertinents i avaluant-los mitjançant les proves 
pertinents).

- Cercar el material pedagògic més adequat i adaptar-lo a les necessitats dels alumnes 
elaborant dossiers de suport per a les assignatures impartides.

- Coordinar exàmens de el/s instrument/s i altres disciplines/matèries musicals assignades, així 
com també les audicions i festivals corresponents.

- 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.

- 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.

- 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.



A331

Director/a escola municipal de música

Ajuntament de Viladecavalls

Serveis a les persones
L-0

Titulació: Equivalent a la pròpia del grup de classificació A (A1-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.
Certificat negatiu de delictes de naturalesa sexual, del “Registre Central de 
Delinqüents Sexuals”

Naturalesa jurídica: Laboral

Forma de provisió: Concurs específic

Formació: - Conducció d’equips de treball
- Organització i Planificació Educativa
- Control i execució de pressupostos
- Organització del treball
- Pedagogia i activitats per al desenvolupament
- Legislació Educativa
- Gestió de la formació
- Pedagogia Musical
- Direcció de coral
- Prevenció de riscos i salut laboral

Informàtica: Certificat ACTIC nivell BÀSIC o equivalent.

Experiència: En l’àmbit de la direcció de centres educatius o formatius 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 



A332

Professor/a escola de música

Ajuntament de Viladecavalls

Serveis a les persones
L-0

TIPOLOGIA DEL LLOC: Lloc base

ÀREA: Serveis a les persones

DEPARTAMENT: Escola municipal de música

DEDICACIÓ HORÀRIA SETMANAL: Per sota de la dediació normalitzada

TIPOLOGIA DE LA JORNADA: A determinar per la Corporació segons 
necessitats del servei.

DENOMINACIÓ DEL LLOC: Professor/a escola de música

FITXA DESCRIPTIVA DEL LLOC DE TREBALL 

A IDENTIFICACIÓ 

B � DEDICACIÓ HORÀRIA DEL LLOC 



A332

Professor/a escola de música

Ajuntament de Viladecavalls

Serveis a les persones
L-0

- Preparar i impartir classes teòriques col·lectives i classes pràctiques tant individuals com 
col·lectives (vocals i/o instrumentals) segons el programa oficial del centre educatiu efectuant la 
vigilància, control i assistència als alumnes durant el desenvolupament de les classes.

- Cercar el material pedagògic més adequat i adaptar-lo a les necessitats de l’alumnat elaborant 
dossiers de suport per a les assignatures impartides.

- Realitzar composicions, harmonitzacions i instrumentacions de peces musicals per a ser 
interpretades pels alumnes.

- Realitzar els assaigs necessaris i l'acompanyament de l’alumnat en els casos que ho 
requereixin.

- Tutoritzar l’alumnat assignat i fer un seguiment personalitzat de la seva evolució redactant els 
fulls d’avaluació de seguiment i avaluant-los mitjançant les proves pertinents.  

- Assistir a les reunions d'Àrea, del Claustre de Professors i del Consell Escolar així com a les 
sessions d'avaluació conjunta.

- Concertar i mantenir entrevistes amb els pares de l’alumnat per atendre dubtes i informar-los 
sobre l'evolució dels seus fills.

- Avaluar el curs acadèmic i proposar activitats i millores del servei al superior.

- Coordinar els programes i activitats transversals amb la resta de professorat.

- Participar en les reunions de la seva àrea curricular i en les reunions del consell escolar així 
com reunions del claustre, si és el cas. 

- Participar en projectes interdepartamentals d’organització d’activitats musicals del municipi.

- Substituir, en cas necessari, a la resta del professorat.

- 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.

- 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  



A332

Professor/a escola de música

Ajuntament de Viladecavalls

Serveis a les persones
L-0

Titulació: Mestre/a d'educació musical (A2).

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.
Certificat negatiu de delictes de naturalesa sexual, del “Registre Central de 
Delinqüents Sexuals”

Naturalesa jurídica: Laboral

Forma de provisió: Concurs de mèrits

Formació: - Mètodes i tècniques d'ensenyament
- Organització del treball
- Llenguatge i pedagogia musical
- Planificació d’activitats
- Legislació Educativa
- Pedagogia Musical

Informàtica: Certificat ACTIC nivell BÀSIC o equivalent.

Experiència: En l'àmbit de la docència en escoles de música 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 



A333

Auxiliar administratiu/va escola de música

Ajuntament de Viladecavalls

Serveis a les persones
L-0

TIPOLOGIA DEL LLOC: Lloc base

ÀREA: Serveis a les persones

DEPARTAMENT: Escola municipal de música

DEDICACIÓ HORÀRIA SETMANAL: L’estàndard establerta per la Corporació.

TIPOLOGIA DE LA JORNADA: Jornada especial de l'EMM

DENOMINACIÓ DEL LLOC: Auxiliar administratiu/va escola de música

FITXA DESCRIPTIVA DEL LLOC DE TREBALL 

A IDENTIFICACIÓ 

B � DEDICACIÓ HORÀRIA DEL LLOC 



A333

Auxiliar administratiu/va escola de música

Ajuntament de Viladecavalls

Serveis a les persones
L-0

- Col·laborar en la tramitació dels expedients de l’àmbit d’adscripció i fer el seguiment dels 
mateixos d'acord amb les directrius i els procediments establerts. 

- Recopilar els antecedents documentals i obtenir la informació necessària per a l’execució dels 
tràmits i expedients de l'àmbit d'adscripció. 

- Portar l'agenda del personal tècnic  i de les regidories corresponents del servei. 

- Registrar la documentació de l'àmbit d'adscripció. 

- Atendre al públic personalment i telefònicament en totes aquelles qüestions de l’àmbit 
d’adscripció per a les que estigui facultat/da.

- 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. 

- 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. 

- 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.

- 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  



A333

Auxiliar administratiu/va escola de música

Ajuntament de Viladecavalls

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.

Naturalesa jurídica: Laboral

Forma de provisió: Concurs de mèrits

Formació: - Procediment administratiu
- Arxiu de documents administratius i comptables
- Redacció de documents administratius

Informàtica: Certificat ACTIC nivell BÀSIC o equivalent.

Experiència: En l’àmbit del suport administratiu 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 



A341

Tècnic/a cultura

Ajuntament de Viladecavalls

Serveis a les persones
L-0

TIPOLOGIA DEL LLOC: Lloc base

ÀREA: Serveis a les persones

DEPARTAMENT: Cultura

DEDICACIÓ HORÀRIA SETMANAL: L’estàndard establerta per la Corporació.

TIPOLOGIA DE LA JORNADA: Jornada ordinària de la Corporació.
Flexibilitat per raons de servei

DENOMINACIÓ DEL LLOC: Tècnic/a cultura

FITXA DESCRIPTIVA DEL LLOC DE TREBALL 

A IDENTIFICACIÓ 

B � DEDICACIÓ HORÀRIA DEL LLOC 



A341

Tècnic/a cultura

Ajuntament de Viladecavalls

Serveis a les persones
L-0

- Dissenyar, programar, planificar, executar i coordinar els programes i actuacions a dur a terme 
a l’àmbit de cultura, col•laborant en l’elaboració de noves línies d’actuació i avaluant-ne 
l'execució amb l’objectiu d'establir les millores necessàries, assumint totes les tasques 
derivades d’aquesta activitat.

- Dur a terme accions, plans i programes per potenciar i desenvolupar les activitats culturals del 
municipi. 

- Analitzar la situació cultural municipal i els equipaments i recursos que s'hi destinen, per tal 
d'elaborar propostes i accions.

- Organitzar la programació municipal d'activitats culturals i artístiques.

- Encarregar-se de les activitats i gestió dels casals, sales d’exposicions, sales de música, etc. 
controlant i supervisant les infrastructures i els equipaments adscrits a aquests centres. 

- Cercar fonts de finançament i gestionar els expedients de sol•licitud i justificació de 
subvencions a altres organismes per tal de cofinançar les actuacions de l’Ajuntament en l’àmbit 
de cultura. 

- Col•laborar amb altres àmbits del Consistori en la programació de les festes majors i festivals 
del municipi. 

- Actualitzar, difondre i publicitar les activitats i programes desenvolupats des de cultura, 
realitzant les campanyes per donar-los a conèixer: fulletons, mailings, informació al butlletí 
municipal, comunicacions de premsa, trasllat d’informació a la ràdio, al web municipal, etc.

- Dinamitzar i potenciar les associacions i iniciatives populars en l'àmbit de cultura, per tal de 
fomentar la Cultura al municipi. 

- Fomentar la creació i difusió dels béns culturals i del patrimoni cultural del municipi. 

- Elaborar informes i estudis tècnics periòdics i col·laborar en l'elaboració de la memòria anual 
de l’àmbit de cultura. 

- Organitzar exposicions, col•laborant en el seu muntatge, inauguració, etc.

- Supervisar la gestió de biblioteques i museus municipals: elaboració de pressupostos, 
subvencions, etc. dissenyant i planificant accions per a la seva dinamització, en cas que aquests 
serveis no tinguin un comandament establert.

- Assessorar i donar suport tècnic tant a nivell intern (la Corporació en general) com a nivell 
extern (institucions, associacions i usuaris en general) proporcionant informació sobre la matèria 
de la seva especialitat.

- Assistir i participar en els actes públics, comissions, reunions o grups de treball als quals sigui 
designat/ada assumint la representació de l’Ajuntament en la seva matèria competencial o 
qualsevol altre rol que li sigui requerit.

 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  



A341

Tècnic/a cultura

Ajuntament de Viladecavalls

Serveis a les persones
L-0

- Mantenir els contactes necessaris per la seva feina amb altres unitats organitzatives de la 
Corporació, 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.

- 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.

- 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.



A341

Tècnic/a cultura

Ajuntament de Viladecavalls

Serveis a les persones
L-0

Titulació: Equivalent a la pròpia del grup 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: - Conducció d’equips de treball
- Gestió de la qualitat del servei
- Organització d’esdeveniments culturals i lúdics
- Gestió d’entitats i equipaments
- Control i execució de pressupostos
- Organització i avaluació de programes

Informàtica: Certificat ACTIC nivell BÀSIC o equivalent.

Experiència: En l’àmbit de la gestió i promoció cultural 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 



A351

Tècnic/a auxiliar biblioteca

Ajuntament de Viladecavalls

Serveis a les persones
L-0

TIPOLOGIA DEL LLOC: Lloc base

ÀREA: Serveis a les persones

DEPARTAMENT: Biblioteca

DEDICACIÓ HORÀRIA SETMANAL: L’estàndard establerta per la Corporació.

TIPOLOGIA DE LA JORNADA: Horari especial biblioteca

DENOMINACIÓ DEL LLOC: Tècnic/a auxiliar biblioteca

FITXA DESCRIPTIVA DEL LLOC DE TREBALL 

A IDENTIFICACIÓ 

B � DEDICACIÓ HORÀRIA DEL LLOC 



A351

Tècnic/a auxiliar biblioteca

Ajuntament de Viladecavalls

Serveis a les persones
L-0

- Realitzar l’atenció dels usuaris/àries de la biblioteca per al servei de préstecs de llibres, en 
matèria d'informació i consultes bibliogràfiques, activitats, i resta de serveis que presta la 
biblioteca.

- Realitzar totes les tasques que comporta el funcionament del servei de préstec de material 
(manteniment dels llibres i documents, les devolucions i reclamacions, fer els carnets i 
inscripcions, ordenació i catalogació, etc.)  incloent el préstec interbibliotecari i la gestió de les 
inscripcions de nous usuaris.

- Atendre les demandes dels usuaris/àries en matèria d'informació i consultes bibliogràfiques i 
dels diferents serveis que presta la biblioteca, ajudant-los en la utilització dels recursos i la 
informació de la biblioteca, tot mantenint actualitzades les diferents bases de dades.

- Donar formació i assistència sobre l’ús de les noves tecnologies aplicades a la consulta de 
llibres i documents (servei d'accés a internet) per tal que l'usuari/ària en faci un ús adequat.

- Tenir cura de la conservació del centre i vetllar pel bon ús de la biblioteca.

- Recollir indicadors del servei per a col•laborar en la realització d’estadístiques i seguiment de 
l’activitat de la biblioteca, per a l’avaluació dels serveis prestats. 

- Ordenar el material de biblioteca segons el sistema de classificació que s’utilitzi.

- Col•laborar en les tasques d'animació i dinamització de la biblioteca mitjançant la realització de 
guies de lectura, muntatge d'exposicions temàtiques, participació en tertúlies literàries i tallers, 
visites escolars, etc.

- Preparar guies, dossiers i informació selectiva segons les necessitats de la biblioteca i amb el 
suport del personal bibliotecari.

- Realitzar el manteniment de la secció de revistes i diaris duent a terme el control informatitzat, 
introduint les noves adquisicions al catàleg i controlant i determinant les subscripcions a 
realitzar, entre d’altres.

- Responsabilitzar-se del buidat d’informació per a la col•lecció local, fotocopiant les notícies 
publicades a la premsa local i comarcal i elaborant el dossier anual de premsa local del municipi

- Proposar i seleccionar material nou per a la biblioteca.

- Realitzar les tasques administratives de la biblioteca, com ara recollir dades d'entrada d'usuaris 
i realitzar la seva posterior presentació; col•locar i ubicar el material a les prestatgeries; preparar 
el material per a la seva utilització (col•locar etiquetes, bandes magnètiques, segellar 
documents, etc.)

- 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.

- Adoptar en el tractament de dades de caràcter personal les mesures d’índole tècnica i 

 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  



A351

Tècnic/a auxiliar biblioteca

Ajuntament de Viladecavalls

Serveis a les persones
L-0

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.



A351

Tècnic/a auxiliar biblioteca

Ajuntament de Viladecavalls

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: - Tècniques d’animació cultural i dinamització de la lectura
- Coneixements de tècniques d’arxiu, classificació i catalogació de documents
- Videoteques
- Redacció de documents administratius
- Atenció i informació a l’usuari

Informàtica: Certificat ACTIC nivell BÀSIC o equivalent.

Experiència: En l’àmbit de tasques de dinamització de biblioteques 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 



A361

Tècnic/a esports

Ajuntament de Viladecavalls

Serveis a les persones
L-0

TIPOLOGIA DEL LLOC: Lloc base

ÀREA: Serveis a les persones

DEPARTAMENT: Esports

DEDICACIÓ HORÀRIA SETMANAL: L’estàndard establerta per la Corporació.

TIPOLOGIA DE LA JORNADA: Jornada ordinària de la Corporació.
Flexibilitat per raons de servei.

DENOMINACIÓ DEL LLOC: Tècnic/a esports

FITXA DESCRIPTIVA DEL LLOC DE TREBALL 

A IDENTIFICACIÓ 

B � DEDICACIÓ HORÀRIA DEL LLOC 



A361

Tècnic/a esports

Ajuntament de Viladecavalls

Serveis a les persones
L-0

- Dissenyar, programar, planificar, executar i coordinar els programes i actuacions a dur a terme 
a l’àmbit d’esports, col·laborant en l’elaboració de noves línies d’actuació i avaluant-ne l'execució 
amb l’objectiu d'establir les millores necessàries, assumint totes les tasques derivades d’aquesta 
activitat.

- Coordinar, supervisar i atendre les necessitats de les entitats esportives i de l'ús de les 
instal·lacions municipals, així com supervisar el manteniment i gestió d’aquestes instal.lacions 
(de gestió directa).

- Controlar i supervisar les infraestructures i els equipaments adscrits als centres esportius 
municipals.

- Realitzar el control de les empreses externes per dur a terme activitats esportives, i de les 
contractades en serveis que hi realitzen el manteniment de les instal·lacions esportives.

- Programar i organitzar esdeveniments i competicions esportives a nivell municipal coordinant 
les necessitats d’espai i infrastructures, etc .promovent i fomentant la pràctica i participació en 
aquestes activitats.

- Posar en marxa projectes de promoció de l'activitat física: esports per a la gent gran, escola 
d'iniciació esportiva, campus esportius i activitats a les festes majors.

- Estudiar i detectar les noves necessitats a cobrir en relació a les activitats i centres esportius.

- Avaluar l’execució de les activitats per tal d’establir millores en l’execució futura dels 
programes d’actuació i plasmar la valoració en la memòria anual.

- Col·laborar en l’elaboració i seguiment del pressupost assignat a l’àmbit així com vetllar per la 
correcta aplicació dels circuits de compres.

- Cercar fonts de finançament, tramitant i fent el seguiment de les sol·licituds de subvencions, 
així com la realització de la justificació de les mateixes dins del període establert en les bases 
reguladores.

- Elaborar informes i plans tècnics sobre temes de la seva competència, incloent la memòria 
anual.

- Coordinar-se amb d’altres àmbits municipals en tots els projectes i programes d’actuació  en 
xarxa o comunitaris que requereixin una participació conjunta.

- Mantenir contacte amb representants d’entitats o associacions d’àmbit cultural i juvenil i mitjans 
de comunicació per tal de difondre activitats planificades i cercar així finançament per impulsar 
nous projectes i actuacions culturals al municipi.

- Assessorar i donar suport tècnic tant a nivell intern (la Corporació en general) com a nivell 
extern (institucions i usuaris en general) proporcionant informació sobre la matèria de la seva 
especialitat.

- Assistir i participar en els actes públics, comissions, reunions o grups de treball als quals sigui 

 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  



A361

Tècnic/a esports

Ajuntament de Viladecavalls

Serveis a les persones
L-0

designat/ada assumint la representació de l’Ajuntament en la seva matèria competencial o 
qualsevol altre rol que li sigui requerit.

- Realitzar l’atenció ciutadana en els aspectes propis de la seva competència així com dur a 
terme el seguiment de queixes i suggeriments relatives a l’àmbit.

- Participar en els òrgans/ reunions de coordinació quan així sigui requerit.

- 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.

- 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.



A361

Tècnic/a esports

Ajuntament de Viladecavalls

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: - Gestió de la qualitat del servei
- Organització del treball
- Procediments i organització de l'Administració Local
- Coordinació d’equips de treball
- Control i execució de pressupostos
- Gestió d'instal lacions esportives
- Formació específica en la promoció i dinamització d'activitats esportives

Informàtica: Certificat ACTIC nivell BÀSIC o equivalent.

Experiència: En l'àmbit de polítiques d’esports i gestió de centres esportius 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 



A362

Conserge ZEM

Ajuntament de Viladecavalls

Serveis a les persones
L-0

TIPOLOGIA DEL LLOC: Lloc base

ÀREA: Serveis a les persones

DEPARTAMENT: Esports

DEDICACIÓ HORÀRIA SETMANAL: L’estàndard establerta per la Corporació.

TIPOLOGIA DE LA JORNADA: Jornada especial d'equipaments esportius

DENOMINACIÓ DEL LLOC: Conserge ZEM

FITXA DESCRIPTIVA DEL LLOC DE TREBALL 

A IDENTIFICACIÓ 

B � DEDICACIÓ HORÀRIA DEL LLOC 



A362

Conserge ZEM

Ajuntament de Viladecavalls

Serveis a les persones
L-0

- Responsabilitzar-se de l’obertura i entrada en funcionament dels edificis municipals, portes, 
finestres, sistemes d’enllumenat, calefacció, alarma i verificar que tot queda tancat i fora de 
funcionament al final de la jornada. 

- Controlar l’entrada i sortida de persones. 

- Atendre al públic puntualment i orientar-lo o acompanyar-lo quan necessiti adreçar-se a algun 
departament intern o algun altre centre de treball de l'Àrea.

- Distribuir la correspondència d’entrada i el correu intern de l'Àrea i portar-la als diferents 
departaments i els diferents centres de treball. 

- Realitzar sortides per realitzar gestions diverses com ara a bancs i caixes o realitzar alguna 
tramitació de documents.

- Preparar i adequar les sales o aules per les activitats pròpies i per a la celebració de reunions, 
exposicions, o altres activitats. 

- Realitzar petites reparacions i tasques de manteniment bàsic que no requereixin d’un 
especialista. 

- Realitzar funcions d’informació i difusió com ara col•locar notes informatives, bans, publicitat i 
edictes als expositors repartits per tot el terme municipal, entre d’altres.

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

- 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.

- 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

- 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  



A362

Conserge ZEM

Ajuntament de Viladecavalls

Serveis a les persones
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

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 



A371

Cap Serveis socials

Ajuntament de Viladecavalls

Serveis a les persones
L-0

TIPOLOGIA DEL LLOC: Lloc comandament

ÀREA: Serveis a les persones

DEPARTAMENT: Serveis socials

DEDICACIÓ HORÀRIA SETMANAL: L'estàndard establerta per la Corporació

TIPOLOGIA DE LA JORNADA: Jornada ordinària de la Corporació

DENOMINACIÓ DEL LLOC: Cap Serveis socials

FITXA DESCRIPTIVA DEL LLOC DE TREBALL 

A IDENTIFICACIÓ 

B � DEDICACIÓ HORÀRIA DEL LLOC 



A371

Cap Serveis socials

Ajuntament de Viladecavalls

Serveis a les persones
L-0

Coordinar i organitzar les activitats a realitzar per part dels integrants de l'àmbit de Serveis 
socials d’acord amb les directrius i indicacions tècniques establertes per el/la Gerent i la 
legislació vigent

- Coordinar, en relació a les competències municipals establertes a la legislació sobre règim 
local, les actuacions de l'àmbit.

- Coordinar els professionals de l'àmbit  afavorint els espais de cooperació (supervisió de casos, 
reunions interdisciplinars, comissions de treball,etc.)

- Elaborar i presentar el projecte de pressupost, el pla de treball i les memòries informatives de 
l'àmbit d'acció social a l’equip de govern.

- Programar els projectes/activitats de caràcter general de Serveis socials així com establir 
criteris d’actuació comuns definint i determinant els recursos econòmics, humans i materials 
necessaris per a dur-ho a terme d’acord amb el calendari establert, així com analitzar i avaluar 
l’execució dels programes i projectes.

- Planificar els recursos econòmics, definir les previsions pressupostàries i fer el seguiment dels 
programes i pressupostos per a la consecució dels objectius estratègics i línies d’actuació 
establerts.

- Assessorar i donar suport tècnic en matèria de la seva competència, tant a nivell intern (propi 
de l’àrea i la Coroporació), com a nivell extern (entitats locals i altres institucions i organismes, 
així com usuaris en general).

- Elaborar els plecs de condicions tècniques així com supervisar els serveis externalitzats 
d’acord amb els objectius fixats en aquests plecs.

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

- 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.

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

- 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.

- 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.

- 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.

 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  



A371

Cap Serveis socials

Ajuntament de Viladecavalls

Serveis a les persones
L-0

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



A371

Cap Serveis socials

Ajuntament de Viladecavalls

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.
Certificat negatiu de delictes de naturalesa sexual, del “Registre Central de 
Delinqüents Sexuals

Naturalesa jurídica: Funcionari

Forma de provisió: Concurs de mèrits

Formació: - Organització del treball
- Conducció d’equips de treball
- Gestió de pressupostos
- Legislació específica de l’àmbit local
- Serveis socials
- Procediment i organització administrativa
- Prevenció de riscos i salut laboral

Informàtica: Certificat ACTIC nivell BÀSIC o equivalent.

Experiència: En l'àmbit de la coordinació i supervisió tècnica de professionals d'acció social 
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 



A372

Treballador/a social

Ajuntament de Viladecavalls

Serveis a les persones
L-0

TIPOLOGIA DEL LLOC: Lloc base

ÀREA: Serveis a les persones

DEPARTAMENT: Serveis socials

DEDICACIÓ HORÀRIA SETMANAL: L’estàndard establerta per la Corporació.

TIPOLOGIA DE LA JORNADA: Jornada ordinària de la Corporació.

DENOMINACIÓ DEL LLOC: Treballador/a social

FITXA DESCRIPTIVA DEL LLOC DE TREBALL 

A IDENTIFICACIÓ 

B � DEDICACIÓ HORÀRIA DEL LLOC 



A372

Treballador/a social

Ajuntament de Viladecavalls

Serveis a les persones
L-0

- Detectar i prevenir situacions de risc d’exclusió social a partir del treball individualitzat, familiar i 
comunitari, realitzant valoracions i diagnosis d’aquelles situacions que ho requereixin.

- Rebre i analitzar les demandes en l’atenció directa a l’usuari i/o la seva família o d’altres 
entitats, informant dels recursos i serveis existents per les diferents problemàtiques.

- Informar, orientar i assessorar a les persones en l’àmbit dels serveis socials, diagnosticant la 
seva situació, fent el seguiment, prenent les mesures adients i, en cas necessari, valorant i 
tramitant les ajudes i prestacions que corresponguin segons la normativa vigent.

- Elaborar, aplicar i avaluar plans de treball individualitzat i/o familiar, processos d’integració 
social i laboral, tractaments mèdics i psicològics, plans d’educació i escolarització dels fills, 
relacions familiars i personals, entre d’altres.

- Tramitar propostes de derivació a l’atenció especialitzada, així com fer el seguiment i donar el 
suport posterior als processos d’inserció social.

- Promocionar, elaborar i fer el seguiment de projectes d’intervenció grupal i comunitària amb 
col·lectius de persones afectades amb les mateixes problemàtiques socials.

- Coordinar activitats, tràmits, demandes i gestions amb altres centres i serveis social. 

- Proposar, quan s’escaigui i d’acord amb la resta de l’equip, la derivació dels/les usuaris/es a 
altres serveis d’atenció especialitzada, realitzant la tramitació corresponent.

- Donar suport i acompanyament als/les usuaris/es al llarg del procés d’integració social o 
reinserció.

- Coordinar la prestació del Servei d’Assistència Domiciliària (SAD), supervisant les activitats 
desenvolupades, determinant els objectius i la valoració del treball realitzat i realitzant visites a 
domicili quan s’escaigui.

- Atendre els/les usuaris/es a domicili en casos especials.

- Col·laborar en l’elaboració de pressupostos, valoració de subvencions, convenis i projectes.

- Elaborar projectes de caire social a nivell municipal i/o comunitari i realitzar-ne el seguiment.

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

- Assistir i participar en els actes públics, comissions, reunions o grups de treball als quals sigui 
designat/ada assumint la representació de la Corporació en la seva matèria competencial o 
qualsevol altre rol que li sigui requerit.

- Mantenir els contactes necessaris per la seva feina amb altres unitats organitzatives de la 
Corporació, 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.

 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  



A372

Treballador/a social

Ajuntament de Viladecavalls

Serveis a les persones
L-0

- Redactar estudis i informes tècnics en l'àmbit de la seva especialitat. 

- Donar suport tècnic i assessorament en matèria de la seva especialitat a la resta de personal 
del servei així com als membres de la Corporació i a entitats externes.

- 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.

- 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.



A372

Treballador/a social

Ajuntament de Viladecavalls

Serveis a les persones
L-0

Titulació: Diplomatura o grau en Treball Social

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.
Certificat negatiu de delictes de naturalesa sexual, del “Registre Central de 
Delinqüents Sexuals

Naturalesa jurídica: Funcionari

Forma de provisió: Concurs de mèrits

Formació: - Atenció a les persones amb problemes de marginació social
- Assistència a la tercera edat, infantil i juvenil
- Normativa de serveis socials. Dependència
- Procediment i organització administrativa
- Ocupació i inserció juvenil
- Normativa sectorial aplicable
- Organització del treball
- Polítiques d’igualtat
- Treball comunitari
- Immigració
- Gestió de conflictes
- Tècniques de negociació
- Atenció al públic

Informàtica: Certificat ACTIC nivell BÀSIC o equivalent.

Experiència: En l’àmbit del treball social i comunitari 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 



A373

Educador/a social

Ajuntament de Viladecavalls

Serveis a les persones
L-0

TIPOLOGIA DEL LLOC: Lloc base

ÀREA: Serveis a les persones

DEPARTAMENT: Serveis socials

DEDICACIÓ HORÀRIA SETMANAL: L’estàndard establerta per la Corporació.

TIPOLOGIA DE LA JORNADA: Jornada ordinària de la Corporació.

DENOMINACIÓ DEL LLOC: Educador/a social

FITXA DESCRIPTIVA DEL LLOC DE TREBALL 

A IDENTIFICACIÓ 

B � DEDICACIÓ HORÀRIA DEL LLOC 



A373

Educador/a social

Ajuntament de Viladecavalls

Serveis a les persones
L-0

- Identificar les necessitats socials així com detectar i valorar les situacions de risc social 
individuals, familiars i/o grupals, principalment en els àmbits de la infància i joventut.

- Rebre i analitzar les demandes que es detecten en el treball de carrer, així com  a través 
d’entitats, institucions, altres serveis, de persones i/o famílies en situació de risc i/o dificultat 
social, i les referides a menors (problemàtiques d’integració, d’absentisme, conducta, habitatge, 
etc.).

- Informar, assessorar i orientar a menors i a la seva família o famílies amb fills/es amb diferents 
problemàtiques de conducta i relació, dels recursos socials i prestacions del territori per poder 
facilitar la intervenció educativa.

- Aplicar i avaluar posteriorment el tractament de suport establert per a la millor integració social 
des infants i adolescents atesos/es, tramitant les propostes de derivació als serveis 
especialitzats dels casos que així ho requereixin.

- Acollir i assessorar a les famílies nouvingudes sobre els serveis socials municipals 
(escolarització dels fills, tramitació de beques de menjador i per a llibres, ajuts per l’educació 
especial, etc.). 

- Emplenar i tramitar expedients d'ajut econòmic i d'altres administracions en matèria de serveis 
socials com les beques i ajuts.  

- Dissenyar programes d'intervenció en l'àmbit dels serveis socials, així com projectes i 
programes d'atenció social i educativa.

- Registrar els expedients documentals dels diferents casos atesos. 

- Realitzar l’atenció a la ciutadania en els aspectes propis de la seva competència.

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

- Assistir i participar en els actes públics, comissions, reunions o grups de treball als quals sigui 
designat/ada assumint la representació de la Corporació en la seva matèria competencial o 
qualsevol altre rol que li sigui requerit.

- Mantenir els contactes necessaris per la seva feina amb altres unitats organitzatives de la 
Corporació, 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.

- Redactar estudis i informes tècnics en l'àmbit de la seva especialitat. 

- Donar suport tècnic i assessorament en matèria de la seva especialitat a la resta de personal 
del servei així com als membres de la Corporació i a entitats externes

- 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  



A373

Educador/a social

Ajuntament de Viladecavalls

Serveis a les persones
L-0

- 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.



A373

Educador/a social

Ajuntament de Viladecavalls

Serveis a les persones
L-0

Titulació: Diplomatura o grau en Educació Social

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.
Certificat negatiu de delictes de naturalesa sexual, del “Registre Central de 
Delinqüents Sexuals”

Naturalesa jurídica: Funcionari

Forma de provisió: Concurs de mèrits

Formació: - Serveis d'assistència i educació social als municipis
- Polítiques de Benestar social
- Inserció i orientació laboral
- Treball comunitari
- Normativa sectorial aplicable 
- Gestió de conflictes
- Tècniques de negociació
- Atenció al públic
- Marginació social i drogodependències
- Procediment i organització administrativa

Informàtica: Certificat ACTIC nivell BÀSIC o equivalent.

Experiència: En l’àmbit de l’educació social 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 



A381

Administratiu/va serveis personals

Ajuntament de Viladecavalls

Serveis a les persones
L-0

TIPOLOGIA DEL LLOC: Lloc base

ÀREA: Serveis a les persones

DEPARTAMENT:

DEDICACIÓ HORÀRIA SETMANAL: L’estàndard establerta per la Corporació.

TIPOLOGIA DE LA JORNADA: Jornada ordinària de la Corporació.

DENOMINACIÓ DEL LLOC: Administratiu/va serveis personals

FITXA DESCRIPTIVA DEL LLOC DE TREBALL 

A IDENTIFICACIÓ 

B � DEDICACIÓ HORÀRIA DEL LLOC 



A381

Administratiu/va serveis personals

Ajuntament de Viladecavalls

Serveis a les persones
L-0

-Realitzar la  tramitació dels expedients de l'àmbit de serveis a les persones i fer el seguiment 
dels mateixos d'acord amb les directrius i els procediments establerts. 

- Recopilar els antecedents documentals i obtenir la informació necessària per a l’execució dels 
tràmits i expedients de l'àmbit d'adscripció. 

- Portar l'agenda tècnica i de les regidories corresponents a l'àmbit de serveis a les persones. 

- Registrar la documentació de l'àmbit d'adscripció. 

- Realitzar sota les directrius de gerència la gestió administrativa de l'àmbit de serveis a les 
persones.

- Atendre al públic personalment i telefònicament en totes aquelles qüestions de l’àmbit 
d’adscripció per a les que estigui facultat/da.

- 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. 

- 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. 

- 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.

- 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  



A381

Administratiu/va serveis personals

Ajuntament de Viladecavalls

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: Funcionari

Forma de provisió: Concurs de mèrits

Formació: - Normativa sectorial
- Procediment administratiu
- Arxiu de documents administratius i comptables
- Redacció de documents administratius

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 



A401

Arquitecte/a municipal

Ajuntament de Viladecavalls

Serveis territorials
L-0

TIPOLOGIA DEL LLOC: Lloc base

ÀREA: Serveis territorials

DEPARTAMENT: Urbanisme

DEDICACIÓ HORÀRIA SETMANAL: L’estàndard establerta per la Corporació.

TIPOLOGIA DE LA JORNADA: Jornada ordinària de la Corporació.
Flexibilitat per raons del servei.

DENOMINACIÓ DEL LLOC: Arquitecte/a municipal

FITXA DESCRIPTIVA DEL LLOC DE TREBALL 

A IDENTIFICACIÓ 

B � DEDICACIÓ HORÀRIA DEL LLOC 



A401

Arquitecte/a municipal

Ajuntament de Viladecavalls

Serveis territorials
L-0

- Dur a terme la redacció, projecció i la supervisió dels plans urbanístics, així com encarregar-se 
del seu desenvolupament  pel que fa a la coordinació i definició d’estratègies amb els redactors 
externs, si és el cas, del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal.

- Redactar projectes d’urbanització, estudis de detall i altra documentació relacionada amb la 
planificació urbanística del municipi.

- Dirigir projectes d'obres municipals així com la seva realització efectiva, verificant el seu nivell 
de qualitat.

- Controlar la realització d’obra privada que es realitza en el terme municipal. 

- Informar sobre el compliment en els projectes d’obres majors així com fer el seguiment dels 
expedients i diferents règims d'autoritzacions.

- Informar les llicències d’edificació, de comunicacions de primera ocupació, divisió horitzontal, 
així com la part urbanística de les llicències d’activitats. 

 Elaborar informes tècnics sobre expedients d'infracció urbanística, sobre convenis d'obres, 
sobre companyies de serveis, de ruïna d’obres il·legals, etc., així com fer-se càrrec de la seva 
revisió tècnica i documental.

- Elaborar propostes en matèria de planificació de zones urbanes, de disseny dels espais del 
paisatge, de mobilitat, projectar nou equipament públic, així com realitzar propostes de 
desenvolupament urbanístic.

- Elaborar i redactar la proposta de convenis urbanístics amb propietaris de sòl privat en el 
desenvolupament del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal.

- Fer el seguiment dels projectes de reparcel·lació, així com elaborar els informes que siguin 
necessaris en els diferents tràmits d’aquests projectes. 

- Coordinar amb les companyies subministradores, les obres a realitzar per aquestes en el 
terme municipal així com supervisar el seu planejament.

- Realitzar informes i cèdules de qualificació urbanística i certificats, com ara el d'aprofitament 
urbanístic, entre d’altres. 

- Elaborar els plecs de condicions tècniques així com supervisar els serveis externalitzats 
d’acord amb els objectius fixats en aquests plecs.

- Supervisar i coordinar els treballs de les empreses adjudicatàries en l'elaboració de projectes 
d'obres municipals.

- Informar, assessorar i orientar en matèria urbanística i d'obres tant a la pròpia àrea com a la 
resta de l’organització i l'equip de govern.

- Atendre i assessorar al públic, personalment i telefònicament, resolent aquelles qüestions per 
les que estigui facultat/da.

 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  



A401

Arquitecte/a municipal

Ajuntament de Viladecavalls

Serveis territorials
L-0

- Assistir i participar en els actes públics, comissions, reunions o grups de treball als quals sigui 
designat/ada en la seva matèria competencial.

- 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.

- Verificar l’acompliment en les obres de construcció de la legislació vigent, comunicant 
qualsevol incidència a l’autoritat competent, així com actuar com a coordinador en matèria de 
seguretat i salut, si així ha estat designat per la part promotora.

- 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.

- 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.

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; Reial Decret 171/2002 
disp.addc 1a) i/o actuar com a coordinador/a en matèria de seguretat i salut (si ha estat designat 
pel promotor de l'obra). Com a coordinador/a 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 (Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre)



A401

Arquitecte/a municipal

Ajuntament de Viladecavalls

Serveis territorials
L-0

Titulació: Grau en arquitectura 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.

Naturalesa jurídica: Funcionari

Forma de provisió: Concurs de mèrits

Formació: - Planificació i disciplina urbanística
- Contractació administrativa
- Obres públiques en general
- Normativa urbanística
- Valoració d’immobles 
- Direcció i supervisió d’obres
- Gestió urbanística local
- 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 



A411

TAG (Àrea de Serveis territorials)

Ajuntament de Viladecavalls

Serveis territorials
L-0

TIPOLOGIA DEL LLOC: Lloc base

ÀREA: Serveis territorials

DEPARTAMENT:

DEDICACIÓ HORÀRIA SETMANAL: L’estàndard establerta per la Corporació.

TIPOLOGIA DE LA JORNADA: Jornada ordinària de la Corporació.
Flexibilitat per raons del servei.

DENOMINACIÓ DEL LLOC: TAG (Àrea de Serveis territorials)

FITXA DESCRIPTIVA DEL LLOC DE TREBALL 

A IDENTIFICACIÓ 

B � DEDICACIÓ HORÀRIA DEL LLOC 



A411

TAG (Àrea de Serveis territorials)

Ajuntament de Viladecavalls

Serveis territorials
L-0

- Realitzar les funcions de suport i assessorament jurídic de totes les matèries i procediments 
vinculats a l'Àrea de Serveis Territorials: planejament i disciplina urbanística, activitats, execució 
d’obres, gestió mediambiental, diferents règims d'autoritzacions, etc.

- Elaborar els corresponents informes jurídics relatius als expedients d’obres, d’activitats, i de 
disciplina urbanística.

- Instruir, controlar i tramitar expedients sancionadors per infracció d’ordenances municipals 
(manca de llicència, abocaments, activitats, legalitat urbanística, etc.), expedients de 
responsabilitat patrimonial, així com resoldre recursos i escrits d’al·legacions d’aquests 
expedients, i reclamar els danys produïts per tercers a la via pública.

- Informar i controlar els tràmits de tots els expedients de planejament urbanístic: plans parcials, 
programes d’actuació urbanística, projectes d’urbanització, etc.

- Inscriure i/o rectificar les reparcel·lacions al registre de la propietat. 

- Actualitzar els padrons dels tributs i taxes de l'àrea. 

- Vetllar per l’acompliment de la disciplina urbanística i per l’aplicació de les ordenances relatives 
a l’àmbit. 

- Donar suport jurídic a l'elaboració del pla d’ordenació urbanística municipal.

-Col·laborar amb la tramitació dels expedients de compres i de contractació.  

- Atendre i informar al públic sobre els temes pels que estigui facultat/ada.  

- Assistir i participar en els actes públics, comissions, reunions o grups de treball als quals sigui 
designat/ada en la seva matèria competencial.

- Mantenir els contactes necessaris per la seva feina amb altres unitats organitzatives de la 
Corporació, 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.

- 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.

- 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  



A411

TAG (Àrea de Serveis territorials)

Ajuntament de Viladecavalls

Serveis territorials
L-0

Titulació: Llicenciatura o grau en Dret.

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: - Organització administrativa
- Gestió Pública
- Dret Administratiu, Urbanístic, Local i Processal
- Planejament i ordenació del territori
- Cartografia
- Obra pública
- Valoracions urbanístiques
- Legislació mediambiental
- Tributs
- Procediment administratiu
- Contractació administrativa

Informàtica: Certificat ACTIC nivell BÀSIC o equivalent.

Experiència: En l’àmbit de l’assessorament legal sobre 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 



A412

Inspector/a obres, medi ambient i via pública

Ajuntament de Viladecavalls

Serveis territorials
L-0

TIPOLOGIA DEL LLOC: Lloc base

ÀREA: Serveis territorials

DEPARTAMENT: Urbanisme

DEDICACIÓ HORÀRIA SETMANAL: L’estàndard establerta per la Corporació.

TIPOLOGIA DE LA JORNADA: Jornada ordinària de la Corporació.

DENOMINACIÓ DEL LLOC: Inspector/a obres, medi ambient i via pública

FITXA DESCRIPTIVA DEL LLOC DE TREBALL 

A IDENTIFICACIÓ 

B � DEDICACIÓ HORÀRIA DEL LLOC 



A412

Inspector/a obres, medi ambient i via pública

Ajuntament de Viladecavalls

Serveis territorials
L-0

- Realitzar la inspecció in-situ d’habitatges i obres privades al municipi tant per vigilar la seva 
legalitat i correcció com per a la comprovació dels permisos corresponents, detectant possibles 
objectes fiscals no declarats (guals, ampliacions, etc.)

- Iniciar els expedients disciplinaris resultants de les infraccions detectades a les inspeccions i 
realitzar els requeriments adients als infractors.

- Estudiar documentació per a realitzar inspeccions relatives als fets imposables d’aquells tributs 
que li hagin estat atribuits i per a l’atorgament d'autoritzacions i llicències municipals.

- Comprovar i investigar els fets, actes i altres circumstàncies relatives als béns immobles amb 
el fi de procedir a la incorporació o modificació de dades al Cadastre.

- Realitzar el seguiment i control de la base de dades de llicències urbanístiques:  projectes de 
reparcel.lació, d’obres menors, de segregacions de finques o locals, de reformes, 
comunicacions de primera ocupació, entre altres i realitzar les inspeccions corresponents.

- Tramitar les alteracions físiques, jurídiques i econòmiques de les finques per les diferents vies: 
inspecció, recurs, declaració dels interessats i modificació d’ofici

- Inspeccionar les finques per comprovar que les dades de que es disposa o s’han presentat són 
les correctes (fer fotos de la finca o prendre les seves mides entre altres).

- Comprovar l’existència de finques, fer amidaments, fotografies, etc. per dur a terme el 
manteniment del Cadastre d'urbana i rústega de l'ajuntament. 

- Facilitar a l’arquitecte/a muncipal o tècnic/a corresponent les dades necessàries per elaborar 
els padrons de contribucions especial, per fer valoracions de finques a efectes d’expropiacions 
urbanístiques.

- 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  



A412

Inspector/a obres, medi ambient i via pública

Ajuntament de Viladecavalls

Serveis territorials
L-0

Titulació: Equivalent a la pròpia del subgrup de classificació B/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: - Regim urbanístic del sòl
- Fiscalitat immobiliària
- Legislació vigent en matèria de disciplina urbanística i activitats
- Procediment i tramitació administrativa
- Prevenció de riscos i salut laboral

Informàtica: Certificat ACTIC nivell BÀSIC o equivalent.

Experiència: En l’àmbit de la inspecció d'obres i la vigilància i control del compliment de la 
normativa relacionada amb la via pública 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 



A413

Administratiu/va urbanisme

Ajuntament de Viladecavalls

Serveis territorials
L-0

TIPOLOGIA DEL LLOC: Lloc base

ÀREA: Serveis territorials

DEPARTAMENT: Urbanisme

DEDICACIÓ HORÀRIA SETMANAL: L’estàndard establerta per la Corporació.

TIPOLOGIA DE LA JORNADA: Jornada ordinària de la Corporació.

DENOMINACIÓ DEL LLOC: Administratiu/va urbanisme

FITXA DESCRIPTIVA DEL LLOC DE TREBALL 

A IDENTIFICACIÓ 

B � DEDICACIÓ HORÀRIA DEL LLOC 



A413

Administratiu/va urbanisme

Ajuntament de Viladecavalls

Serveis territorials
L-0

 - Tramitar expedients urbanístics: llicències urbanístiques, projectes d’urbanització, projectes 
d’obres, comunicacins prèvie de primera ocupació, assabentats d'obres, quotes d’urbanització, 
reparcel·lacions, llicències de parcel·lació, disciplina urbanística (així com les multes i les 
sancions que se’n derivin), etc.

 - Tramitar els expedients d'activitats (de llicències, autoritzacions, comunicacions) 

 - Tramitar altres sol·licituds de l'àrea: de guals, nomenclatures de carrer, col·locació de rètols, 
devolució de fiances, etc.

- Realitzar el suport administratiu al personal tècnic de l’àmbit d’adscripció: facilitar informació, 
elaborar certificats, elaborar escrits, etc. 

- Preparar la documentació per tramitar licitacions i col·laborar en la formalització dels 
contractes. 

- Preparar la documentació i realitzar els tràmits administratius per l’aprovació dels projectes 
d’urbanisme així com per les sol·licituds i les justificacions de les subvencions atorgades. 

- Mantenir actualitzat el cadastre de rústica i urbana així com facilitar-ne informació. 

- Realitzar el suport administratiu que comporten les inspeccions d’obra i via pública, així com de 
les incidències que afectin a la Brigada municipal (si no hi ha suport administratiu a la brigada). 

- Redactar decrets, notificacions i certificats diversos. 

- Atendre al públic personalment i telefònicament en totes aquelles qüestions de l’àmbit 
d’adscripció per a les que estigui facultat/da.

- 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. 

- 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.

- 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. 

- 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.

- 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.

 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  



A413

Administratiu/va urbanisme

Ajuntament de Viladecavalls

Serveis territorials
L-0

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



A413

Administratiu/va urbanisme

Ajuntament de Viladecavalls

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: - 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 



A414

Tècnic/a auxiliar de gestió de territori

Ajuntament de Viladecavalls

Serveis territorials
L-0

TIPOLOGIA DEL LLOC: Lloc base

ÀREA: Serveis territorials

DEPARTAMENT: Urbanisme

DEDICACIÓ HORÀRIA SETMANAL: L’estàndard establerta per la Corporació.

TIPOLOGIA DE LA JORNADA: Jornada ordinària de la Corporació.

DENOMINACIÓ DEL LLOC: Tècnic/a auxiliar de gestió de territori

FITXA DESCRIPTIVA DEL LLOC DE TREBALL 

A IDENTIFICACIÓ 

B � DEDICACIÓ HORÀRIA DEL LLOC 



A414

Tècnic/a auxiliar de gestió de territori

Ajuntament de Viladecavalls

Serveis territorials
L-0

- Cercar subvencions i gestionar-ne els expedients de sol•licitud i justificació per tal de 
cofinançar les actuacions de l’Ajuntament en matèria de promoció econòmica, comerç i turisme i 
medi ambient

- Dur a terme accions, plans i programes per potenciar i desenvolupar les activitats 
econòmiques i comercials del municipi.

- Organitzar, coordinar i publicitar les fires anuals del municipi, supervisant el lloguer de  
parades, adequació dels espais, etc. 

- Fomentar el desenvolupament d’aquelles activitats que ajudin a millorar la inserció laboral, 
l’increment de la competitivitat de les empreses i el desenvolupament econòmic i empresarial 
del municipi. 

- Participar en el disseny i implementació de nous mecanismes i recursos de trobada entre 
professionals i empreses. 

- Elaborar estadístiques i memòries de gestió en l’àmbit de la seva especialitat.

- Realitzar l’atenció al ciutadà en els aspectes propis de la seva competència així com dur a 
terme el seguiment de queixes i suggeriments relatives a l’àmbit.

- Mantenir contactes amb representants d’entitats, associacions, empreses i organismes de 
l’àmbit d’ocupació i formació, així com mitjans de comunicació per tal de difondre les activitats 
planificades.

- Coordinar-se amb d’altres àmbits municipals en tots els projectes i programes d’actuació  en 
xarxa o comunitaris que requereixin una participació conjunta.

- Assistir i participar en els actes públics, comissions, reunions o grups de treball als quals sigui 
designat/ada assumint la representació de l’Ajuntament en la seva matèria competencial o 
qualsevol altre rol que li sigui requerit.

- Inspeccionar els locals destinats a activitat comercial i industrial, confeccionant un llistat de tots 
els establiments i activitats obertes al públic o en funcionament  que no disposin del permís 
municipal.

- Inspeccionar els comerços o activitats que ocupin la via pública, fires i mercat ambulant, i 
traslladar la informació al seu superior, notificant aquells que no disposin de llicència.

- Crear, mantenir, explotar i editar bases de dades geogràfiques i alfanumèriques de projectes 
de SIG

- Elaborar, imprimir cartografia i realitzar les operacions de manteniment del plotter.

- Organitzar les bases cartogràfiques i crear i actualitzar les metadades associades

- Col·laborar en el disseny i documentació dels procediments de creació, manteniment, 
explotació i edició de les bases cartogràfiques de producció pròpia.

 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  



A414

Tècnic/a auxiliar de gestió de territori

Ajuntament de Viladecavalls

Serveis territorials
L-0

- Col·laborar en la creació, actualització i manteniment del SIG corporatiu.

- Importar bases cartogràfiques externes i exportar-ne de pròpies, adaptant-ne el formats.

- 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.

- 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.



A414

Tècnic/a auxiliar de gestió de territori

Ajuntament de Viladecavalls

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: - Desenvolupament local
- Comerç i fires
- Inserció i orientació laboral
- Normativa laboral
- Coneixement del mercat laboral de la zona
- Normativa sobre urbanisme i activitats
- Sistemes cartogràfics

Informàtica: Certificat ACTIC nivell BÀSIC o equivalent.

Experiència: En l’àmbit de la dinamització, promoció i desenvolupament econòmic local 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 



A415

Auxiliar administratiu/va urbanisme i promoció econòmica

Ajuntament de Viladecavalls

Serveis territorials
L-0

TIPOLOGIA DEL LLOC: Lloc base

ÀREA: Serveis territorials

DEPARTAMENT: Urbanisme

DEDICACIÓ HORÀRIA SETMANAL: L’estàndard establerta per la Corporació.

TIPOLOGIA DE LA JORNADA: Jornada ordinària de la Corporació.

DENOMINACIÓ DEL LLOC: Auxiliar administratiu/va urbanisme i promoció 
econòmica

FITXA DESCRIPTIVA DEL LLOC DE TREBALL 

A IDENTIFICACIÓ 

B � DEDICACIÓ HORÀRIA DEL LLOC 



A415

Auxiliar administratiu/va urbanisme i promoció econòmica

Ajuntament de Viladecavalls

Serveis territorials
L-0

- Col·laborar en la tramitació dels expedients i diferents règims d'autoritzacions fent el seguiment 
dels mateixos d'acord amb les directrius i els procediments establerts.

- Col·laborar en la tramitació d’expedients i permisos urbanístics, d’activitats, etc.

- Col·laborar en la tramitació daltres sol·licituds de l'àbit: de guals, nomenclatures de carrer, 
col·locació de rètols, devolució de fiances, etc

- Donar suport a la preparació de la documentació per tramitar licitacions així com col·laborar en 
la formalització dels contractes.

- Donar suport a la preparació de la documentació i realitzar els tràmits administratius per a 
l’aprovació dels projectes d’urbanisme així com per les sol·licituds i les justificacions de les 
subvencions atorgades. 

- Realitzar el suport administratiu al personal tècnic de l’àmbit d’adscripció: portar la seva 
agenda, facilitar informació, elaborar certificats, elaborar escrits, etc. 

- Col·laborar en l'actualització del cadastre de rústica i urbana així com facilitar-ne informació. 

- Realitzar el suport administratiu que comporta les inspeccions d’obra i via pública, així com de 
les incidències que afectin a la Brigada municipal (si no hi ha suport administratiu a la brigada). 

- Redactar decrets, notificacions i certificats diversos. 

- Recopilar els antecedents documentals i obtenir la informació necessària per a l’execució dels 
tràmits i expedients de l'Àrea d'adscripció. 

- Portar l'agenda dels tècnics de l'àmbit

- Registrar la documentació de l'àmbit.

- Atendre al públic personalment i telefònicament en totes aquelles qüestions de l’àmbit 
d’adscripció per a les que estigui facultat/da.

- 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. 

- 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. 

- 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.

- 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  



A415

Auxiliar administratiu/va urbanisme i promoció econòmica

Ajuntament de Viladecavalls

Serveis territorials
L-0

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.



A415

Auxiliar administratiu/va urbanisme i promoció econòmica

Ajuntament de Viladecavalls

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.

Naturalesa jurídica: Funcionari

Forma de provisió: Concurs de mèrits

Formació: - Procediment administratiu
- Arxiu de documents administratius i comptables
- Redacció de documents administratius

Informàtica: Certificat ACTIC nivell BÀSIC o equivalent.

Experiència: En l’àmbit del suport administratiu 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 



A421

Tècnic/a medi ambient

Ajuntament de Viladecavalls

Serveis territorials
L-0

TIPOLOGIA DEL LLOC: Lloc base

ÀREA: Serveis territorials

DEPARTAMENT: Medi ambient

DEDICACIÓ HORÀRIA SETMANAL: L’estàndard establerta per la Corporació.

TIPOLOGIA DE LA JORNADA: Jornada ordinària de la Corporació.

DENOMINACIÓ DEL LLOC: Tècnic/a medi ambient

FITXA DESCRIPTIVA DEL LLOC DE TREBALL 

A IDENTIFICACIÓ 

B � DEDICACIÓ HORÀRIA DEL LLOC 



A421

Tècnic/a medi ambient

Ajuntament de Viladecavalls

Serveis territorials
L-0

- Promoure i dissenyar activitats i estratègies de sensibilització i educació ambiental així com 
actuacions de recuperació del medi natural.

- Elaborar ordenances mediambientals, implantar-les i vetllar per la seva aplicació, fent complir 
els requisits ambientals en el municipi i supervisant les inspeccions realitzades en relació a 
infraccions relacionades amb medi ambient.

- Coordinar i realitzar el seguiment de l’aplicació de diferents plans d’acció i prevenció. 

- Dissenyar i executar actuacions de prevenció d’incendis forestals, i fer tasques de 
sensibilització respecte al litoral, ambdós casos si hi hagués al municipi.

- Dur el control dels aspectes ambientals del municipi i la població (contaminació acústica, olors, 
residus, etc.). 

- Fer el seguiment i control dels treballs de les empreses externes contractades per la 
Corporació en matèria de recollida de deixalles, escombraries,  i neteja viària.

- Coordinar el funcionament de la deixalleria i la gestió logística dels residus.

- Assegurar la recollida i el reciclatge dels residus municipals.

- Promocionar actuacions de gestió sostenible de l’aigua.

- Assessorar, coordinar i supervisar els serveis de manteniment i conservació de les zones 
verdes municipals així com proposar la creació de noves.

- Donar suport a l'elaborar els plecs de condicions tècniques així com supervisar els serveis 
externalitzats d’acord amb els objectius fixats en aquests plecs. 

- Col·laborar en aspectes tècnics de sanitat: plagues, brots de legionel·la, etc.

- Tramitar les denúncies relacionades amb l’àmbit de medi ambient.

- Avaluar periòdicament l’execució de les activitats per tal d’establir millores en l’execució futura 
dels programes d’actuació plasmar la valoració en la memòria anual.

- Realitzar el seguiment i l’anàlisi dels indicadors ambientals així com realitzar propostes de 
millora en la gestió mediambiental municipal.

- Informar, assessorar i orientar en relació a l’àmbit mediambiental tant a la pròpia àrea com a la 
resta de l’organització així com a entitats externes. 

- Fer recerca de fons de finançament així com gestionar els expedients de sol·licitud i justificació 
de subvencions a altres organismes per tal de cofinançar les actuacions de la Corporació en 
matèria de medi ambient. 

- Atendre i assessorar al públic, personalment i telefònicament, resolent aquelles qüestions per 
les que estigui facultat/da.

 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  



A421

Tècnic/a medi ambient

Ajuntament de Viladecavalls

Serveis territorials
L-0

- 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.

- Redactar estudis i informes tècnics en l'àmbit de la seva especialitat. 

- 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.

- 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.



A421

Tècnic/a medi ambient

Ajuntament de Viladecavalls

Serveis territorials
L-0

Titulació: Equivalent a la del subgrup de classificació A2 del personal funcionari (la titulació 
específica dependrà de les característiques i/o necessitats del municipi).

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: - Normativa i reglamentació sobre medi ambient
- Gestió dels residus municipals i industrials
- Reciclatge d’escombraries
- Gestió mediambiental

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 



A422

Auxiliar administratiu/va medi ambient

Ajuntament de Viladecavalls

Serveis territorials
L-0

TIPOLOGIA DEL LLOC: Lloc base

ÀREA: Serveis territorials

DEPARTAMENT: Medi ambient

DEDICACIÓ HORÀRIA SETMANAL: L’estàndard establerta per la Corporació.

TIPOLOGIA DE LA JORNADA: Jornada ordinària de la Corporació.

DENOMINACIÓ DEL LLOC: Auxiliar administratiu/va medi ambient

FITXA DESCRIPTIVA DEL LLOC DE TREBALL 

A IDENTIFICACIÓ 

B � DEDICACIÓ HORÀRIA DEL LLOC 



A422

Auxiliar administratiu/va medi ambient

Ajuntament de Viladecavalls

Serveis territorials
L-0

- Col·laborar en la tramitació dels expedients de l’àmbit d’adscripció i fer el seguiment dels 
mateixos d'acord amb les directrius i els procediments establerts. 

- Recopilar els antecedents documentals i obtenir la informació necessària per a l’execució dels 
tràmits i expedients de l'àmbit d'adscripció. 

- Portar l'agenda del personal tècnic  i de les regidories corresponents del servei. 

- Registrar la documentació de l'àmbit d'adscripció. 

- Atendre al públic personalment i telefònicament en totes aquelles qüestions de l’àmbit 
d’adscripció per a les que estigui facultat/da.

- 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. 

- 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. 

- 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.

- 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  



A422

Auxiliar administratiu/va medi ambient

Ajuntament de Viladecavalls

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.

Naturalesa jurídica: Funcionari

Forma de provisió: Concurs de mèrits

Formació: - Procediment administratiu
- Arxiu de documents administratius i comptables
- Redacció de documents administratius

Informàtica: Certificat ACTIC nivell BÀSIC o equivalent.

Experiència: En l’àmbit del suport administratiu 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 



A423

Conserge deixalleria

Ajuntament de Viladecavalls

Serveis territorials
L-0

TIPOLOGIA DEL LLOC: Lloc base

ÀREA: Serveis territorials

DEPARTAMENT: Medi ambient

DEDICACIÓ HORÀRIA SETMANAL: Dedicació reduïda (68%)

TIPOLOGIA DE LA JORNADA: Jornada especial deixalleria

DENOMINACIÓ DEL LLOC: Conserge deixalleria

FITXA DESCRIPTIVA DEL LLOC DE TREBALL 

A IDENTIFICACIÓ 

B � DEDICACIÓ HORÀRIA DEL LLOC 



A423

Conserge deixalleria

Ajuntament de Viladecavalls

Serveis territorials
L-0

- Atendre i informar sobre el funcionament de les instal·lacions, col·laborant en la vigilància de 
l’accés i utilització del recinte.

- Obrir i tancar les instal·lacions.

- Identificar els materials aportats a la deixalleria i realitzar el seu emmagatzematge.

- Realitzar el tractament de residus especials.

- Desballestar i recuperar els components dels residus.

- Registrar la informació necessària per el funcionament de la deixalleria.

- Netejar i fer el manteniment de la instal·lació.

- Donar suport a les tasques de l'àmbit de Medi Ambient en campanyes de sensibilització i 
recollida selectiva.

- 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.

- 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  



A423

Conserge deixalleria

Ajuntament de Viladecavalls

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: - Coneixements de recollida selectiva
- Manteniment general d’instal·lacions
- Prevenció de riscos i salut laboral

Informàtica:

Experiència: En l’àmbit de treballs bàsics de mateniment 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 



A431

Tècnic/a mitjà/na - coordinador/a brigada

Ajuntament de Viladecavalls

Serveis territorials
L-0

TIPOLOGIA DEL LLOC: Lloc comandament

ÀREA: Serveis territorials

DEPARTAMENT: Brigada d'obres i serveis

DEDICACIÓ HORÀRIA SETMANAL: L’estàndard establerta per la Corporació

TIPOLOGIA DE LA JORNADA: Jornada ordinària de la Corporació. 
Flexibilitat per raons del servei.

DENOMINACIÓ DEL LLOC: Tècnic/a mitjà/na - coordinador/a brigada

FITXA DESCRIPTIVA DEL LLOC DE TREBALL 

A IDENTIFICACIÓ 

B � DEDICACIÓ HORÀRIA DEL LLOC 



A431

Tècnic/a mitjà/na - coordinador/a brigada

Ajuntament de Viladecavalls

Serveis territorials
L-0

Dirigir i coordinar els recursos humans, materials i econòmics del servei de Brigada, supervisant 
tècnicament les seves actuacions, d’acord amb la legislació vigent i les directrius de la Gerència

- Supervisar, coordinar i assessorar tècnicament els treballs de la Brigada.

- Dirigir el personal de la Brigada (vacances del personal, seguiment d’incidències del personal, 
propostes de dotació i necessitats de la plantilla, selecció de personal, etc.) en col·laboració amb 
el lloc d’Encarregat/da de Brigada o comandament operatiu. 

- Elaborar i fer el seguiment del projecte de pressupost anual de la Brigada, controlant les 
despeses del servei. 

- Proposar l’adquisició de material per a ús del departament i informar del cost del mateix, 
realitzant l’inventari de maquinària i material, portant-ne el control de tot el material 
emmagatzemat a les dependències de la Brigada.

- Fer propostes de contractació d’obres i serveis.

- Elaborar informes tècnics en l’àmbit de la seva especialitat. 

- Col·laborar en l'elaboració els plecs de condicions tècniques així com supervisar els serveis 
externalitzats d’acord amb els objectius fixats en aquests plecs.

- Realitzar el seguiment de projectes d’obres municipals. 

- Representar a la Corporació en replantejaments, recepcions d’obres, etc. així com participar 
com a membre en els tribunals de contractació.

- Preparar la documentació tècnica per a la sol·licitud de subvencions a altres administracions.

- Redactar memòries d'intervencions efectuades, així com les valoracions necessàries en els 
expedients que requereixin una execució subsidiària, relacionada amb obres.

- Intervenir com a tècnic/a municipal en cas de sinistres en edificacions, instal·lacions, via 
pública, urbanitzacions, etc. (incendis, esfondraments, etc.)

- Coordinar i fer seguiment de les revisions i controls legals necessaris per al correcte 
funcionament dels edificis, instal·lacions i equipaments municipals.

- Assessorar als superiors jeràrquics i a l’equip de govern en tot allò que sigui de la seva 
competència elaborant els informes tècnics i propostes que s’escaiguin. 

- Informar i atendre als usuaris per tal d'estudiar, examinar i, si és possible, resoldre les seves 
queixes i suggeriments.

- Assistir i participar en els actes públics, comissions, reunions o grups de treball als quals sigui 
designat/da en la seva matèria competencial. 

- 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 

 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  



A431

Tècnic/a mitjà/na - coordinador/a brigada

Ajuntament de Viladecavalls

Serveis territorials
L-0

assignades.

- Planificar i supervisar l'acompliment de les mesures preventives en matèria de prevenció de 
riscos i salut laboral tant de les activitats realitzades directament per l'àmbit com les 
externalitzades, en els terminis legalment establerts.

- Acomplir les directrius sobre prevenció de riscos i salut laboral, verificar l'aplicació de les 
mesures preventives i 'ús correcte dels materials, equips i productes, d'acord amb els 
procediments establerts i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.

- 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.

- 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.

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; Reial Decret 171/2002 
disp.addc 1a) i/o actuar com a coordinador/a en matèria de seguretat i salut (si ha estat designat 
pel promotor de l'obra). Com a coordinador/a 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 (Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre).



A431

Tècnic/a mitjà/na - coordinador/a brigada

Ajuntament de Viladecavalls

Serveis territorials
L-0

Titulació: Equivalent al subgrup A2 de 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 específic

Formació: - Organització i gestió de Recursos Humans
- Organització del treball
- Procediment i organització administrativa
- Contractació Administrativa
- Obres públiques en general
- Normativa urbanística
- Prevenció de riscos i salut laboral

Informàtica: Certificat ACTIC nivell BÀSIC o equivalent.

Experiència: En l’àmbit de la direcció dels treballs de brigada, de manteniment d'obres i 
instal·lacions 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 



A432

Coordinador/a brigada

Ajuntament de Viladecavalls

Serveis territorials
L-0

TIPOLOGIA DEL LLOC: Lloc comandament

ÀREA: Serveis territorials

DEPARTAMENT: Brigada d'obres i serveis

DEDICACIÓ HORÀRIA SETMANAL: L’estàndard establerta per la Corporació

TIPOLOGIA DE LA JORNADA: Jornada ordinària de la Corporació. 
Flexibilitat per raons del servei.
Disponibilitat parcial

DENOMINACIÓ DEL LLOC: Coordinador/a brigada

FITXA DESCRIPTIVA DEL LLOC DE TREBALL 

A IDENTIFICACIÓ 

B � DEDICACIÓ HORÀRIA DEL LLOC 



A432

Coordinador/a brigada

Ajuntament de Viladecavalls

Serveis territorials
L-0

Dirigir i coordinar els recursos humans, materials i econòmics del servei de Brigada, supervisant 
tècnicament les seves actuacions, d’acord amb la legislació vigent i les directrius de la Gerència

- Supervisar, coordinar i assessorar tècnicament els treballs de la Brigada.

- Dirigir el personal de la Brigada (vacances del personal, seguiment d’incidències del personal, 
propostes de dotació i necessitats de la plantilla, selecció de personal, etc.) en col·laboració amb 
el lloc d’Encarregat/da de Brigada o comandament operatiu. 

- Elaborar i fer el seguiment del projecte de pressupost anual de la Brigada, controlant les 
despeses del servei. 

- Proposar l’adquisició de material per a ús del departament i informar del cost del mateix, 
realitzant l’inventari de maquinària i material, portant-ne el control de tot el material 
emmagatzemat a les dependències de la Brigada.

- Fer propostes de contractació d’obres i serveis.

- Elaborar informes tècnics en l’àmbit de la seva especialitat. 

- Col·laborar en l'elaboració els plecs de condicions tècniques així com supervisar els serveis 
externalitzats d’acord amb els objectius fixats en aquests plecs.

- Realitzar el seguiment de projectes d’obres municipals. 

- Representar a la Corporació en replantejaments, recepcions d’obres, etc. així com participar 
com a membre en els tribunals de contractació.

- Preparar la documentació tècnica per a la sol·licitud de subvencions a altres administracions.

- Redactar memòries d'intervencions efectuades, així com les valoracions necessàries en els 
expedients que requereixin una execució subsidiària, relacionada amb obres.

- Intervenir com a tècnic/a municipal en cas de sinistres en edificacions, instal·lacions, via 
pública, urbanitzacions, etc. (incendis, esfondraments, etc.)

- Coordinar i fer seguiment de les revisions i controls legals necessaris per al correcte 
funcionament dels edificis, instal·lacions i equipaments municipals.

- Assessorar als superiors jeràrquics i a l’equip de govern en tot allò que sigui de la seva 
competència elaborant els informes tècnics i propostes que s’escaiguin. 

- Informar i atendre als usuaris per tal d'estudiar, examinar i, si és possible, resoldre les seves 
queixes i suggeriments.

- Assistir i participar en els actes públics, comissions, reunions o grups de treball als quals sigui 
designat/da en la seva matèria competencial. 

- 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 

 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  



A432

Coordinador/a brigada

Ajuntament de Viladecavalls

Serveis territorials
L-0

assignades.

- Planificar i supervisar l'acompliment de les mesures preventives en matèria de prevenció de 
riscos i salut laboral tant de les activitats realitzades directament per l'àmbit com les 
externalitzades, en els terminis legalment establerts.

- Acomplir les directrius sobre prevenció de riscos i salut laboral, verificar l'aplicació de les 
mesures preventives i 'ús correcte dels materials, equips i productes, d'acord amb els 
procediments establerts i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.

- 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.

- 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.

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; Reial Decret 171/2002 
disp.addc 1a) i/o actuar com a coordinador/a en matèria de seguretat i salut (si ha estat designat 
pel promotor de l'obra). Com a coordinador/a 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 (Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre).



A432

Coordinador/a brigada

Ajuntament de Viladecavalls

Serveis territorials
L-0

Titulació: Titulació corresponent al subgrup 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: - Organització i gestió de Recursos Humans
- Organització del treball
- Procediment i organització administrativa
- Contractació Administrativa
- Obres públiques en general
- Normativa urbanística
- Prevenció de riscos i salut laboral

Informàtica: Certificat ACTIC nivell BÀSIC o equivalent.

Experiència: En l’àmbit de la direcció dels treballs de brigada, de manteniment d'obres i 
instal·lacions 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 



A433

Auxiliar administratiu/va brigada obres i serveis

Ajuntament de Viladecavalls

Serveis territorials
L-0

TIPOLOGIA DEL LLOC: Lloc base

ÀREA: Serveis territorials

DEPARTAMENT: Brigada d'obres i serveis

DEDICACIÓ HORÀRIA SETMANAL: L’estàndard establerta per la Corporació.

TIPOLOGIA DE LA JORNADA: Jornada ordinària de la Corporació.

DENOMINACIÓ DEL LLOC: Auxiliar administratiu/va brigada obres i serveis

FITXA DESCRIPTIVA DEL LLOC DE TREBALL 

A IDENTIFICACIÓ 

B � DEDICACIÓ HORÀRIA DEL LLOC 



A433

Auxiliar administratiu/va brigada obres i serveis

Ajuntament de Viladecavalls

Serveis territorials
L-0

- Col·laborar en la tramitació dels expedients de l’àmbit d’adscripció i fer el seguiment dels 
mateixos d'acord amb les directrius i els procediments establerts. 

- Recopilar els antecedents documentals i obtenir la informació necessària per a l’execució dels 
tràmits i expedients de l'àmbit d'adscripció. 

- Portar l'agenda del personal tècnic del servei. 

- Registrar la documentació de l'àmbit d'adscripció, com ara comunicats i partes de treball. 

- Atendre al públic personalment i telefònicament en totes aquelles qüestions de l’àmbit 
d’adscripció per a les que estigui facultat/da.

- 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. 

- 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. 

- 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.

- 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  



A433

Auxiliar administratiu/va brigada obres i serveis

Ajuntament de Viladecavalls

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.

Naturalesa jurídica: Laboral

Forma de provisió: Concurs de mèrits

Formació: - Procediment administratiu
- Arxiu de documents administratius i comptables
- Redacció de documents administratius

Informàtica: Certificat ACTIC nivell BÀSIC o equivalent.

Experiència: En l’àmbit del suport administratiu 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 



A434

Oficial/a primera jardineria (J1)

Ajuntament de Viladecavalls

Serveis territorials
L-0

TIPOLOGIA DEL LLOC: Lloc base

ÀREA: Serveis territorials

DEPARTAMENT: Brigada d'obres i serveis

DEDICACIÓ HORÀRIA SETMANAL: L’estàndard establerta per la Corporació.

TIPOLOGIA DE LA JORNADA: Jornada ordinària de la Corporació.

DENOMINACIÓ DEL LLOC: Oficial/a primera jardineria (J1)

FITXA DESCRIPTIVA DEL LLOC DE TREBALL 

A IDENTIFICACIÓ 

B � DEDICACIÓ HORÀRIA DEL LLOC 



A434

Oficial/a primera jardineria (J1)

Ajuntament de Viladecavalls

Serveis territorials
L-0

- Realitzar els treballs bàsics de manteniment d’espais enjardinats, voreres, parcs, etc. 

- Realitzar treballs de desbrossament i neteja de marges de les carreteres, camins, canyers i 
torrents.

- Reparar instal·lacions de reg per aspersió i automàtics.

- Aplicar tractaments fitosanitaris per a plagues i desinsectacions. 

- Controlar l’estat i realitzar el manteniment i reparacions de les eines i màquines de jardineria.

- Realitzar les activitats necessàries per a la replantació a jardins de plantes traslladades des de 
vivers o d’altres procedències (altres jardins, botigues, etc.).

- 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  



A434

Oficial/a primera jardineria (J1)

Ajuntament de Viladecavalls

Serveis territorials
L-0

Titulació: Equivalent a la pròpia del grup 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 manipulador productes fitosanitaris

Naturalesa jurídica: Laboral

Forma de provisió: Concurs de mèrits

Formació: - Poda d'arbres, jardineria decorativa, etc.
- Manteniment general d’edificis i instal·lacions
- Coneixements de sistemes de reg
- Prevenció de riscos i salut laboral

Informàtica:

Experiència: En l’àmbit del manteniment i conservació de parcs i jardins en l’Administració 
pública i/o en el sector privat.

Altres: Estar en possessió del 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 



A435

Encarregat/da brigada

Ajuntament de Viladecavalls

Serveis territorials
L-0

TIPOLOGIA DEL LLOC: Lloc base

ÀREA: Serveis territorials

DEPARTAMENT: Brigada d'obres i serveis

DEDICACIÓ HORÀRIA SETMANAL: L’estàndard establerta per la Corporació.

TIPOLOGIA DE LA JORNADA: Jornada ordinària.
Flexibilitat per raons del servei.

DENOMINACIÓ DEL LLOC: Encarregat/da brigada

FITXA DESCRIPTIVA DEL LLOC DE TREBALL 

A IDENTIFICACIÓ 

B � DEDICACIÓ HORÀRIA DEL LLOC 



A435

Encarregat/da brigada

Ajuntament de Viladecavalls

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 per el/la Cap Tècnic/a de Brigada (o, en el seu 
defecte, el Cap d'àrea).

- Coordinar, organitzar i supervisar els treballs i serveis a prestar per la Brigada en les 
instal·lacions i infraestructures municipals, via pública i cementiri. 

- Informar sobre l’execució dels treballs assignats a el/la Cap Tècnic/a de Brigada (o al superior 
jeràrquic que correspongui), 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.).

- Organitzar i supervisar el personal al seu càrrec i les seves activitats, establint una adequada 
distribució de les càrregues de treball. 

- 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.

- Supervisar les revisions i realitzar les inspeccions oportunes dels treballs de manteniment i 
obres que hagin estat assignades a contractació externa. 

- Detectar la necessitat de materials i maquinària per a la realització de les tasques, així com fer 
propostes i presentar pressupostos al seu superior. 

- Escollir els materials adients per a l'execució de les tasques, així com dirigir l’execució de les 
mateixes. 

- 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.

- Conduir els vehicles de la Brigada. 

- Coordinar el muntatge i desmuntatge de la infraestructura necessària (tarimes, trasllat de 
mobiliari, etc.) pel desenvolupament de festes populars i altres esdeveniments.

- Prestar suport als treballs dels oficials de la Brigada quan sigui necessari, així com realitzar els 
treballs assignats en cas d’emergències o catàstrofes naturals. 

- 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.

- 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. 

- 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  



A435

Encarregat/da brigada

Ajuntament de Viladecavalls

Serveis territorials
L-0

- 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.

- 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.



A435

Encarregat/da brigada

Ajuntament de Viladecavalls

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: - Plantilles, croquis i amidaments
- Organització del treball i conducció d'equips humans
- Jardineria
- Manteniment elèctric
- Controls qualitat de l'aigua i instal·lacions d'aigua
- Lampisteria, fontaneria
- Construcció i obres
- Pintura i fusteria
- Prevenció de riscos i salut laboral

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 



A436EL

Oficial/a primera electricitat

Ajuntament de Viladecavalls

Serveis territorials
L-0

TIPOLOGIA DEL LLOC: Lloc base

ÀREA: Serveis territorials

DEPARTAMENT: Brigada d'obres i serveis

DEDICACIÓ HORÀRIA SETMANAL: L’estàndard establerta per la Corporació.

TIPOLOGIA DE LA JORNADA: Jornada ordinària de la Corporació.

DENOMINACIÓ DEL LLOC: Oficial/a primera electricitat

FITXA DESCRIPTIVA DEL LLOC DE TREBALL 

A IDENTIFICACIÓ 

B � DEDICACIÓ HORÀRIA DEL LLOC 



A436EL

Oficial/a primera electricitat

Ajuntament de Viladecavalls

Serveis territorials
L-0

- Proposar i executar instal·lacions elèctriques. 

- Realitzar el manteniment de l’enllumenat públic així com dels edificis i instal·lacions municipals 
reparat les avaries de les instal·lacions (climatització, aigua, llum, instal·lacions de reg, etc.) 

- Controlar, instal·lar i revisar els aparells d’aire condicionat  de les instal·lacions municipals.

- Controlar i fer seguiment dels treballs encomanats a servei externalitzat d’enllumenat públic 
així com dirigir i executar els treballs relacionats amb l'enllumenat públic en aquelles zones i 
àmbits exclosos de la concessió i en els casos que la immediatesa de l’emergència ho exigeixi.

- Supervisar i informar de les incidències, en zones públiques, de la xarxa elèctrica.

- Confeccionar i executar el programa de manteniment preventiu de les instal·lacions 
(ascensors, climatització, comunicació, etc.) en els edificis públics o d’ús municipal, així com 
dels seus elements de seguretat: alarmes antirobatori, alarmes antiincendi, aparells extintors, 
etc.

- Encarregar-se de la previsió de materials necessaris per als treballs encomanats per tal de 
tenir-los disponibles en els terminis previstos.

- Conduir el vehicle assignat per al trasllat del personal, material o eines necessàries per al 
desenvolupament dels treballs.

- 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  



A436EL

Oficial/a primera electricitat

Ajuntament de Viladecavalls

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 d'instal·lador.

Naturalesa jurídica: Laboral

Forma de provisió: Concurs de mèrits

Formació: - Cablejat i xarxes elèctriques
- Instal·lacions de proteccions elèctriques
- Manteniment general d’edificis i instal·lacions
- Prevenció de riscos i salut laboral

Informàtica:

Experiència: En l'àmbit dels treballs d'instal·lacions i manteniment elèctric en l’Administració 
pública i/o en el sector privat.

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 



A436J

Oficial/a primera jardineria (J2)

Ajuntament de Viladecavalls

Serveis territorials
L-0

TIPOLOGIA DEL LLOC: Lloc base

ÀREA: Serveis territorials

DEPARTAMENT: Brigada d'obres i serveis

DEDICACIÓ HORÀRIA SETMANAL: L’estàndard establerta per la Corporació.

TIPOLOGIA DE LA JORNADA: Jornada ordinària de la Corporació.

DENOMINACIÓ DEL LLOC: Oficial/a primera jardineria (J2)

FITXA DESCRIPTIVA DEL LLOC DE TREBALL 

A IDENTIFICACIÓ 

B � DEDICACIÓ HORÀRIA DEL LLOC 



A436J

Oficial/a primera jardineria (J2)

Ajuntament de Viladecavalls

Serveis territorials
L-0

- Realitzar els treballs bàsics de manteniment d’espais enjardinats, voreres, parcs, etc. 

- Realitzar treballs de desbrossament i neteja de marges de les carreteres, camins, canyers i 
torrents.

- Reparar instal·lacions de reg per aspersió i automàtics.

- Aplicar tractaments fitosanitaris per a plagues i desinsectacions. 

- Controlar l’estat i realitzar el manteniment i reparacions de les eines i màquines de jardineria.

- Realitzar les activitats necessàries per a la replantació a jardins de plantes traslladades des de 
vivers o d’altres procedències (altres jardins, botigues, etc.).

- 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  



A436J

Oficial/a primera jardineria (J2)

Ajuntament de Viladecavalls

Serveis territorials
L-0

Titulació: Equivalent a la pròpia del grup 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 manipulador productes fitosanitaris

Naturalesa jurídica: Laboral

Forma de provisió: Concurs de mèrits

Formació: - Poda d'arbres, jardineria decorativa, etc.
- Manteniment general d’edificis i instal·lacions
- Coneixements de sistemes de reg
- Prevenció de riscos i salut laboral

Informàtica:

Experiència: En l’àmbit del manteniment i conservació de parcs i jardins en l’Administració 
pública i/o en el sector privat.

Altres: Estar en possessió del 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 



A436PL

Oficial/a primera obres (paleta)

Ajuntament de Viladecavalls

Serveis territorials
L-0

TIPOLOGIA DEL LLOC: Lloc base

ÀREA: Serveis territorials

DEPARTAMENT: Brigada d'obres i serveis

DEDICACIÓ HORÀRIA SETMANAL: L’estàndard establerta per la Corporació.

TIPOLOGIA DE LA JORNADA: Jornada ordinària de la Corporació.

DENOMINACIÓ DEL LLOC: Oficial/a primera obres (paleta)

FITXA DESCRIPTIVA DEL LLOC DE TREBALL 

A IDENTIFICACIÓ 

B � DEDICACIÓ HORÀRIA DEL LLOC 



A436PL

Oficial/a primera obres (paleta)

Ajuntament de Viladecavalls

Serveis territorials
L-0

- Realitzar els treballs vinculats a la construcció, reparació i manteniment d’obres en general tant 
a la via pública com a les instal·lacions i dependències municipals (realització de murs, 
reconstrucció de paviments, arranjar i/o reparar voreres, instal·lar senyals, fer vorades i col·locar 
panots, encofrar, muntar armadures, enguixar, reparar clavegueres i embornals, picar i aixecar 
parets, així com enrajolar-les, etc.).

- Encarregar-se de la previsió de materials necessaris per als treballs encomanats per tal de 
tenir-los disponibles en els terminis previstos.

- Muntar i desmuntar bastides. 

- 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  



A436PL

Oficial/a primera obres (paleta)

Ajuntament de Viladecavalls

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.

Naturalesa jurídica: Laboral

Forma de provisió: Concurs de mèrits

Formació: - Materials de construcció, anivellaments i aplomats
- Manteniment general d’edificis i instal·lacions
- Prevenció de riscos i salut laboral

Informàtica:

Experiència: En l’àmbit dels treballs d’obres i manteniment general d’edificis en 
l’Administració pública i/o en el sector privat.

Altres: Estar en possessió del 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 



A436PN

Oficial/a primera pintura

Ajuntament de Viladecavalls

Serveis territorials
L-0

TIPOLOGIA DEL LLOC: Lloc base

ÀREA: Serveis territorials

DEPARTAMENT: Brigada d'obres i serveis

DEDICACIÓ HORÀRIA SETMANAL: L’estàndard establerta per la Corporació.

TIPOLOGIA DE LA JORNADA: Jornada ordinària de la Corporació.

DENOMINACIÓ DEL LLOC: Oficial/a primera pintura

FITXA DESCRIPTIVA DEL LLOC DE TREBALL 

A IDENTIFICACIÓ 

B � DEDICACIÓ HORÀRIA DEL LLOC 



A436PN

Oficial/a primera pintura

Ajuntament de Viladecavalls

Serveis territorials
L-0

- Realitzar els treballs de pintura dels edificis i instal·lacions municipals (parets, portes, cadires, 
etc.), així com de la via pública i mobiliari urbà (bancs, papereres, baranes, gronxadors, fanals, 
etc.) .

- Realitzar els treballs de pintura de la senyalització viària del municipi (guals, senyals de tràfic i 
bandes rugoses, senyalització de carrers, etc.).

- Realitzar tractaments reparadors (antihumitat, antioxidació, etc.) en mobiliari i instal.lacions 
municipals 

- Muntar i desmuntar les bastides necessàries per a la realització de la seva feina. 

- Encarregar-se de la previsió de materials necessaris per als treballs encomanats per tal de 
tenir-los disponibles en els terminis previstos.

- Conduir el vehicle assignat per al trasllat del personal, material o eines necessàries per al 
desenvolupament dels treballs.

- 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  



A436PN

Oficial/a primera pintura

Ajuntament de Viladecavalls

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.

Naturalesa jurídica: Laboral

Forma de provisió: Concurs de mèrits

Formació: - Revestiments i rehabilitació d’edificis
- Manteniment general d’edificis i instal·lacions
- Tractaments reparadors
- Preparació de pintures i barreja de colors
- Tècniques de pintura per compressors i pistoles pulveritzadores
- Prevenció de riscos i salut laboral

Informàtica:

Experiència: En l’àmbit de treballs d'aplicació i conservació de pintura, i manteniment general 
en l’Administració pública i/o en el sector privat.

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 



A436SR

Oficial/a primera serralleria

Ajuntament de Viladecavalls

Serveis territorials
L-0

TIPOLOGIA DEL LLOC: Lloc base

ÀREA: Serveis territorials

DEPARTAMENT: Brigada d'obres i serveis

DEDICACIÓ HORÀRIA SETMANAL: L’estàndard establerta per la Corporació.

TIPOLOGIA DE LA JORNADA: Jornada ordinària de la Corporació.
.

DENOMINACIÓ DEL LLOC: Oficial/a primera serralleria

FITXA DESCRIPTIVA DEL LLOC DE TREBALL 

A IDENTIFICACIÓ 

B � DEDICACIÓ HORÀRIA DEL LLOC 



A436SR

Oficial/a primera serralleria

Ajuntament de Viladecavalls

Serveis territorials
L-0

- Reparar el mobiliari urbà del municipi així com de les instal·lacions dels edificis municipals.

- Arranjar i instal·lar panys i baldons, etc.

- Realizar el manteniment i les reparacions del material de forja.

- 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  



A436SR

Oficial/a primera serralleria

Ajuntament de Viladecavalls

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.

Naturalesa jurídica: Laboral

Forma de provisió: Concurs de mèrits

Formació: - Tractaments d'antioxidació, soldadures
- Coneixements de construcció, pintura, fontaneria, jardineria i electricitat
- Manteniment general d’edificis i instal·lacions
- Prevenció de riscos i salut laboral

Informàtica:

Experiència: En l’àmbit dels treballs de manteniment de forja i ferreria en l’Administració 
pública i/o en el sector privat.

Altres: Estar en possessió del 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 



A437J

Oficial/a segona jardineria

Ajuntament de Viladecavalls

Serveis territorials
L-0

TIPOLOGIA DEL LLOC: Lloc base

ÀREA: Serveis territorials

DEPARTAMENT: Brigada d'obres i serveis

DEDICACIÓ HORÀRIA SETMANAL: L’estàndard establerta per la Corporació.

TIPOLOGIA DE LA JORNADA: Jornada ordinària de la Corporació.

DENOMINACIÓ DEL LLOC: Oficial/a segona jardineria

FITXA DESCRIPTIVA DEL LLOC DE TREBALL 

A IDENTIFICACIÓ 

B � DEDICACIÓ HORÀRIA DEL LLOC 



A437J

Oficial/a segona jardineria

Ajuntament de Viladecavalls

Serveis territorials
L-0

- Realitzar els treballs bàsics de manteniment d’espais enjardinats, voreres, parcs, etc. 

- Realitzar treballs de desbrossament i neteja de marges de les carreteres, camins, canyers i 
torrents.

- Donar suport en la reparació d'instal·lacions de reg per aspersió i automàtics.

- Controlar l’estat i realitzar el manteniment i reparacions de les eines i màquines de jardineria.

- Realitzar les activitats necessàries i col·laborar en la replantació a jardins de plantes 
traslladades des de vivers o d’altres procedències (altres jardins, botigues, etc.).

- 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  



A437J

Oficial/a segona jardineria

Ajuntament de Viladecavalls

Serveis territorials
L-0

Titulació: Equivalent a la pròpia del grup 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.

Naturalesa jurídica: Laboral

Forma de provisió: Concurs de mèrits

Formació: - Poda d'arbres, jardineria decorativa, etc.
- Manteniment general d’edificis i instal·lacions
- Coneixements de sistemes de reg
- Prevenció de riscos i salut laboral

Informàtica:

Experiència: En l’àmbit del manteniment i conservació de parcs i jardins 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 



A437PL

Oficial/a segona obres (paleta)

Ajuntament de Viladecavalls

Serveis territorials
L-0

TIPOLOGIA DEL LLOC: Lloc base

ÀREA: Serveis territorials

DEPARTAMENT: Brigada d'obres i serveis

DEDICACIÓ HORÀRIA SETMANAL: L’estàndard establerta per la Corporació.

TIPOLOGIA DE LA JORNADA: Jornada ordinària de la Corporació.

DENOMINACIÓ DEL LLOC: Oficial/a segona obres (paleta)

FITXA DESCRIPTIVA DEL LLOC DE TREBALL 

A IDENTIFICACIÓ 

B � DEDICACIÓ HORÀRIA DEL LLOC 



A437PL

Oficial/a segona obres (paleta)

Ajuntament de Viladecavalls

Serveis territorials
L-0

- 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. 

- Traslladar materials i estris diversos.

- Muntar i desmuntar bastides. 

- 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  



A437PL

Oficial/a segona obres (paleta)

Ajuntament de Viladecavalls

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.

Naturalesa jurídica: Laboral

Forma de provisió: Concurs de mèrits

Formació: - Materials de construcció, anivellaments i aplomats
- Manteniment general d’edificis i instal·lacions
- Prevenció de riscos i salut laboral

Informàtica:

Experiència: En l’àmbit dels treballs d’obres i manteniment general d’edificis en 
l’Administració pública i/o en el sector privat.

Altres: Estar en possessió del 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 



A438

Peó

Ajuntament de Viladecavalls

Serveis territorials
L-0

TIPOLOGIA DEL LLOC: Lloc base

ÀREA: Serveis territorials

DEPARTAMENT: Brigada d'obres i serveis

DEDICACIÓ HORÀRIA SETMANAL: L’estàndard establerta per la Corporació.

TIPOLOGIA DE LA JORNADA: Jornada ordinària de la Corporació.

DENOMINACIÓ DEL LLOC: Peó

FITXA DESCRIPTIVA DEL LLOC DE TREBALL 

A IDENTIFICACIÓ 

B � DEDICACIÓ HORÀRIA DEL LLOC 



A438

Peó

Ajuntament de Viladecavalls

Serveis territorials
L-0

- Col.laborar en les tasques de manteniment i reparació de la senyalització viària com ara 
repintar senyals, revisar l'oxidació de panels, etc. 

- Supervisar el bon estat de la via pública: neteja dels carrers, abocaments, possibles deixalles 
de mobles, etc. avisant de les incidències detectades. 

- Donar suport en el manteniment del mobiliari urbà: bancs de fusta i de metall, fonts, tanques, 
parcs infantils, etc. 

- Col·laborar en les tasques que comporten l’ocupació de la via pública i tancament de carrers 
així com revisar i informar de les incidències relacionades amb la via pública.

- 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  



A438

Peó

Ajuntament de Viladecavalls

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: - Coneixements en la utilització d'estris i utensilis de neteja
- Coneixements de manteniment general bàsic
- Prevenció de riscos i salut laboral

Informàtica:

Experiència: En l'àmbit del suport al manteniment de la via pública i mobiliari urbà 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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