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1. Secretari/a 
 
� Definir els objectius a assolir per la unitat i controlar i avaluar el seu grau d’assoliment. 
� Planificar, organitzar i impulsar l’activitat de la unitat per a l’assoliment dels objectius definits. 
� Dirigir, coordinar i supervisar el personal al seu càrrec. 
� Exercir la fe pública dels actes de la Corporació, la qual cosa implica, entre altres: 

a)  Preparar assumptes que s'hagin d'incloure en l'ordre del dia de les sessions que celebrin 
el Ple, la Junta de Govern Local i qualsevol òrgan col·legiat de la Corporació que adopti 
acords que la vinculin; 

b)  Assessorar l'alcalde o president en la realització de convocatòries;  
c)  Certificar els actes o acords de la Presidència i dels òrgans col·legiats decisoris;  
d)  Autoritzar actes de licitacions, contractes i documentació administrativa anàloga en què 

intervingui l'entitat; 
� Realitzar l'assessorament legal preceptiu, la qual cosa implica, entre altres: 

a)  Emetre informes previs relatius a decisions dels òrgans de govern de la Corporació i a 
actes administratius; 

b)  Assessorar i informar, durant la celebració de sessions d'aquests mateixos òrgans de 
govern, sobre la correcció jurídica de decisions que hagin d'adoptar;  

c)  Acompanyar al President o membres de la Corporació en els actes de signatura 
d'escriptures i, si així ho sol·liciten, en les seves visites a autoritats o en les reunions a 
què assisteixin, a efectes d'assessorament legal. 

� Vetllar per la seguretat i la salut en el seu lloc de treball i per la del personal que en depèn, 
així com garantir l’aplicació efectiva de les mesures preventives establertes pel Sistema de 
Gestió Integrat de l’Ajuntament i per la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos 
laborals. 

� Qualsevol altra funció de naturalesa similar que li sigui atribuïda, i, en especial, qualsevol de 
les derivades dels articles 2 i 3 del Reial Decret 1174/1997, de 18 de setembre, pel qual es 
regula el règim jurídic dels funcionaris d'Administració local amb habilitació de caràcter 
nacional. 

 
 
2. Vicesecretari/a 
 
� Definir els objectius a assolir per la unitat i controlar i avaluar el seu grau d’assoliment. 
� Planificar, organitzar i impulsar l’activitat de la unitat per a l’assoliment dels objectius definits. 
� Dirigir, coordinar i supervisar el personal al seu càrrec. 
� Exercir la fe pública dels actes de la Corporació en substitució i col·laboració amb el/la 

Secretari/a, la qual cosa implica, entre altres: 
a)  Preparar assumptes que s'hagin d'incloure en l'ordre del dia de les sessions que celebrin 

el Ple, la Junta de Govern Local i qualsevol òrgan col·legiat de la Corporació que adopti 
acords que la vinculin; 

b)  Assessorar l'alcalde o president en la realització de convocatòries;  
c)  Certificar els actes o acords de la Presidència i dels òrgans col·legiats decisoris;  
d)  Autoritzar actes de licitacions, contractes i documentació administrativa anàloga en què 

intervingui l'entitat; 
� Realitzar l'assessorament legal preceptiu en substitució i col·laboració amb el/la Secretari/a, 

la qual cosa implica, entre altres: 
a)  Emetre informes previs relatius a decisions dels òrgans de govern de la Corporació i a 

actes administratius; 
b)  Assessorar i informar, durant la celebració de sessions d'aquests mateixos òrgans de 

govern, sobre la correcció jurídica de decisions que hagin d'adoptar;  



 

 - 4 - 

c)  Acompanyar al President o membres de la Corporació en els actes de signatura 
d'escriptures i, si així ho sol·liciten, en les seves visites a autoritats o en les reunions a 
què assisteixin, a efectes d'assessorament legal. 

� Vetllar per la seguretat i la salut en el seu lloc de treball i per la del personal que en depèn, 
així com garantir l’aplicació efectiva de les mesures preventives establertes pel Sistema de 
Gestió Integrat de l’Ajuntament i per la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos 
laborals. 

� Qualsevol altra funció de naturalesa similar que li sigui atribuïda, i, en especial, qualsevol de 
les derivades dels articles 2 i 3 del Reial Decret 1174/1997, de 18 de setembre, pel qual es 
regula el règim jurídic dels funcionaris d'Administració local amb habilitació de caràcter 
nacional. 

 
 
3. Interventor/a 
 
� Definir els objectius a assolir per la unitat i controlar i avaluar el seu grau d’assoliment. 
� Planificar, organitzar i impulsar l’activitat de la unitat per a l’assoliment dels objectius definits. 
� Dirigir, coordinar i supervisar el personal al seu càrrec. 
� Fiscalitzar, en els termes previstos per la legislació, qualsevol acte, document o expedient 

que doni lloc al reconeixement de drets i obligacions de contingut econòmic o que puguin 
tenir repercussió financera o patrimonial, emetent l'informe corresponent o formulant les 
esmenes que escaigui. 

� Intervenir formalment l'ordenació de pagament i la seva realització material. 
� Comprovar formalment l'aplicació de les quantitats destinades a obres, subministraments, 

adquisicions i serveis. 
� Rebre, examinar i censurar els justificants dels manaments expedits a justificar, reclamant-

los al seu venciment. 
� Intervenir els ingressos i fiscalitzar tots els actes de gestió tributària. 
� Expedir certificacions de descobert contra deutors. 
� Informar dels projectes de pressupostos i dels expedients de modificació de crèdit dels 

mateixos. 
� Emetre informes, dictàmens i propostes en l'àmbit econòmico-financer o pressupostari i 

dictaminar sobre la procedència de nous serveis o la reforma dels existents a efectes 
d'avaluació de la seva repercussió econòmico-financera. 

� Auditar internament els organismes autònoms o societats mercantils que depenen de 
l'entitat pel que fa a operacions no subjectes a intervenció prèvia. 

� Vetllar per l'adequació normativa de les funcions i activitats comptables realitzades per la 
Corporació. 

� Vetllar per la seguretat i la salut en el seu lloc de treball i per la del personal que en depèn, 
així com garantir l’aplicació efectiva de les mesures preventives establertes pel Sistema de 
Gestió Integrat de l’Ajuntament i per la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos 
laborals. 

� Qualsevol altra funció de naturalesa similar que li sigui atribuïda, i, en especial, qualsevol de 
les derivades de l’article 4 del Reial Decret 1174/1997, de 18 de setembre, pel qual es 
regula el règim jurídic dels funcionaris d'Administració local amb habilitació de caràcter 
nacional. 

 
 
4. Tresorer/a 
 
� Definir els objectius a assolir per la unitat i controlar i avaluar el seu grau d’assoliment. 
� Planificar, organitzar i impulsar l’activitat de la unitat per a l’assoliment dels objectius definits. 
� Dirigir, coordinar i supervisar el personal al seu càrrec. 
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� Realitzar cobraments i pagaments que correspongui als fons i valors de l'entitat. 
� Organitzar la custòdia de fons, valor i efectes conforme les directrius d'Alcaldia. 
� Executar consignacions en bancs i caixes i autoritzar les ordres de pagament que es girin 

contra els comptes oberts en aquestes entitats. 
� Confeccionar plans i programes de tresoreria, distribuint en el temps les disponibilitats 

dineràries de la Corporació per a la satisfacció puntual de les seves obligacions. 
� Impulsar i dirigir els procediments recaptatoris, proposant les mesures necessàries per al 

cobrament dins del termini establert i controlant les operacions delegades a l'ORGT. 
� Autoritzar plecs de càrrec de valors que es lliurin als agents recaptadors i agents executius. 
� Dictar la providència de constrenyiment en expedients administratius i autoritzar la subhasta 

de béns embargats. 
� Tramitar expedients de responsabilitat per perjudici de valors. 
� Vetllar per la seguretat i la salut en el seu lloc de treball i per la del personal que en depèn, 

així com garantir l’aplicació efectiva de les mesures preventives establertes pel Sistema de 
Gestió Integrat de l’Ajuntament i per la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos 
laborals. 

� Qualsevol altra funció de naturalesa similar que li sigui atribuïda, i, en especial, qualsevol de 
les derivades de l’article 5 del Reial Decret 1174/1997, de 18 de setembre, pel qual es 
regula el règim jurídic dels funcionaris d'Administració local amb habilitació de caràcter 
nacional. 

 
 
5. Gerent 
 
� Definir les estratègies a seguir per tal de dur a terme el programa de govern de l'Ajuntament 

i assolir els impactes esperats, d'acord amb la normativa vigent. 
� Establir la distribució dels recursos humans, tecnològics i financers de l'Ajuntament a fi i 

efecte de desenvolupar les estratègies definides i assolir els impactes esperats. 
� Impulsar, dirigir i coordinar l'activitat tècnico-administrativa desenvolupada pels diversos 

Àmbits de l'organització municipal. 
� Supervisar i aprovar les propostes que els diversos Àmbits de l'Ajuntament han d'elevar als 

òrgans de govern de la Corporació. 
� Col·laborar amb Alcaldia en la programació i confecció de l'ordre del dia de la Junta de 

Govern Local, de les comissions informatives i del Ple, així com dels òrgans de govern dels 
organismes autònoms municipals. 

� Impulsar i vetllar per l'execució dels acords adoptats pels òrgans de govern de l'Ajuntament. 
� Impulsar i coordinar les relacions institucionals en l'àmbit tècnic i exercir funcions de 

representació i negociació que li siguin delegades. 
� Impulsar, coordinar i dirigir l'elaboració de plans o programes d'actuació anuals o plurianuals 

i fer-ne el seguiment. 
� Establir les directrius i àrees de prioritat en l'elaboració del pressupost municipal i del pla 

d’acció anual. 
� Informar l'equip de govern de les incidències en la gestió municipal i dels resultats assolits.  
� Supervisar la integració de criteris de gestió de la qualitat total en la prestació de serveis 

municipals. 
� Impulsar, coordinar i dirigir comitès tècnics i, quan escaigui, participar en els seus treballs. 
� Vetllar per la seguretat i la salut en el seu lloc de treball i per la del personal que en depèn, 

així com garantir l’aplicació efectiva de les mesures preventives establertes pel Sistema de 
Gestió Integrat de l’Ajuntament i per la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos 
laborals. 

� Qualsevol altra funció de naturalesa similar que li sigui atribuïda. 
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6. Director/a d’Àmbit de Gestió, Director/a i Cap de Gabinet 
 
� Desenvolupar l’estratègia de l’Ajuntament en les àrees d’activitat relacionades amb les 

competències de l’Àmbit o Direcció, definint els objectius de gestió a assolir i controlant i 
avaluant el seu grau d’assoliment. 

� Planificar, organitzar i impulsar l’activitat de l’Àmbit per a l’assoliment dels objectius de 
gestió definits. 

� Dirigir, coordinar i supervisar el personal al seu càrrec. 
� Dirigir, coordinar i supervisar l’elaboració i execució del pressupost de l’Àmbit i gestionar els 

recursos materials i econòmics disponibles.  
� Definir, impulsar i liderar projectes i accions transversals amb altres Àmbits de l’Ajuntament. 
� Representar l’Ajuntament davant d’altres administracions públiques, empreses, entitats i 

agents en assumptes relacionats amb les competències de l’Àmbit. 
� Proposar a alcaldia, a les tinències d’alcaldia i a les regidories corresponents en funció de la 

matèria els acords a adoptar pels òrgans de govern de l’Ajuntament. 
� Participar en el Consell de Direcció de l’Ajuntament. 
� Vetllar per la seguretat i la salut en el seu lloc de treball i per la del personal que en depèn, 

així com garantir l’aplicació efectiva de les mesures preventives establertes pel Sistema de 
Gestió Integrat de l’Ajuntament i per la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos 
laborals. 

� Qualsevol altra funció de naturalesa similar que li sigui atribuïda. 
 
 
7. Assessor/a coordinador/a i altre personal assessor 
 
� Assessorar en el desenvolupament de la política corporativa corresponent al seu àmbit 

material de treball, d’acord amb les directrius de la Direcció corresponent i de la normativa 
vigent. 

� Assessorar en la fixació dels objectius a assolir per part del seu àmbit material de treball i 
controlar i avaluar el seu grau d’assoliment. 

� Coordinar  els recursos disponibles que li assigni la Direcció corresponent. 
� Coordinar i impulsar projectes i accions transversals amb altres unitats organitzatives. 
� Coordinar i impulsar les activitats del seu àmbit material de treball. 
� Participar en el Consell de Direcció de l’Ajuntament. 
� Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball i per la del personal que en depèn, així 

com garantir l’aplicació efectiva de les mesures preventives establertes pel Sistema de 
Gestió Integral de l’Ajuntament i per la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos 
laboral. 

� Qualsevol altra funció de naturalesa similar que li sigui atribuïda. 
 
 
8. Cap de Servei/ Responsable IGEPESI 
 
� Definir, d’acord amb els objectius estratègics i de gestió establerts, els objectius funcionals a 

assolir pel Servei i controlar i avaluar el seu grau d’assoliment. 
� Planificar, organitzar i impulsar l’activitat del Servei per a l’assoliment dels objectius 

funcionals definits. 
� Dirigir, coordinar i supervisar el personal al seu càrrec. 
� Dirigir, coordinar i supervisar l’elaboració i execució del pressupost del Servei i gestionar els 

recursos materials i econòmics disponibles.  
� Dissenyar instruments, mètodes o procediments de treball relacionats amb les matèries 

competència de la unitat a la qual pertany i amb el seu àmbit de coneixement, i proposar les 
millores escaients. 
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� Representar i defensar els interessos de l’Ajuntament davant de les instàncies competents 
en relació a les matèries competències de la unitat a la qual pertany i al seu àmbit de 
coneixement. 

� Planificar i organitzar projectes, jornades i/o esdeveniments diversos relacionats amb les 
matèries competència de la unitat a la qual pertany i amb el seu àmbit de coneixement. 

� Coordinar i/o participar en projectes transversals de l’Ajuntament i/o en projectes externs 
d’acord amb el seu àmbit de coneixement. 

� Redactar ordenances i reglaments relacionats amb les matèries competència de la unitat a 
la qual pertany i amb el seu àmbit de coneixement. 

� Redactar informes tècnics relatius a les matèries competència de la unitat a la qual pertany i 
al seu àmbit de coneixement. 

� Vetllar per la seguretat i la salut en el seu lloc de treball i per la del personal que en depèn, 
així com garantir l’aplicació efectiva de les mesures preventives establertes pel Sistema de 
Gestió Integrat de l’Ajuntament i per la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos 
laborals. 

� Qualsevol altra funció de naturalesa similar que li sigui atribuïda. 
 
  
9. Cap de Secció 
 
� Definir, d’acord amb els objectius estratègics i de gestió establerts, els objectius funcionals a 

assolir per la Secció i controlar i avaluar el seu grau d’assoliment. 
� Planificar, organitzar i impulsar l’activitat de la Secció per a l’assoliment dels objectius 

funcionals definits. 
� Dirigir, coordinar i supervisar el personal al seu càrrec. 
� Dirigir, coordinar i supervisar l’elaboració i execució del pressupost de la Secció i gestionar 

els recursos materials i econòmics disponibles.  
� Dissenyar instruments, mètodes o procediments de treball relacionats amb les matèries 

competència de la unitat a la qual pertany i amb el seu àmbit de coneixement, i proposar les 
millores escaients. 

� Representar i defensar els interessos de l’Ajuntament davant de les instàncies competents 
en relació a les matèries competències de la unitat a la qual pertany i al seu àmbit de 
coneixement. 

� Planificar i organitzar projectes, jornades i/o esdeveniments diversos relacionats amb les 
matèries competència de la unitat a la qual pertany i amb el seu àmbit de coneixement. 

� Coordinar i/o participar en projectes transversals de l’Ajuntament i/o en projectes externs 
d’acord amb el seu àmbit de coneixement. 

� Redactar ordenances i reglaments relacionats amb les matèries competència de la unitat a 
la qual pertany i amb el seu àmbit de coneixement. 

� Redactar informes tècnics relatius a les matèries competència de la unitat a la qual pertany i 
al seu àmbit de coneixement. 

� Vetllar per la seguretat i la salut en el seu lloc de treball i per la del personal que en depèn, 
així com garantir l’aplicació efectiva de les mesures preventives establertes pel Sistema de 
Gestió Integrat de l’Ajuntament i per la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos 
laborals. 

� Qualsevol altra funció de naturalesa similar que li sigui atribuïda. 
 
 
10. Cap d’Unitat Administrativa 
 
� Col·laborar amb el seu comandament en la definició dels objectius a assolir per part de la 

Unitat i controlar i avaluar el seu grau d'assoliment. 
� Organitzar, planificar i coordinar l’activitat dels professionals de la Unitat. 



 

 - 8 - 

� Gestionar els recursos econòmics i materials i/o els equipaments que depenen de la Unitat. 
� Coordinar i supervisar la tramitació d'expedients de naturalesa diversa. 
� Redactar documentació administrativa diversa. 
� Atendre, presencialment i telefònicament, les consultes relatives als expedients que són 

objecte de tramitació per part de la Unitat. 
� Vetllar pel compliment dels terminis en la tramitació dels expedients de la unitat. 
� Vetllar per la seguretat i la salut en el seu lloc de treball i per la del personal que en depèn, 

així com garantir l’aplicació efectiva de les mesures preventives establertes pel Sistema de 
Gestió Integrat de l’Ajuntament i per la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos 
laborals. 

� Qualsevol altra funció de naturalesa similar que li sigui atribuïda. 
 
 
11. Tècnic/a superior (diversos àmbits de coneixement) 
 
� Dissenyar instruments, mètodes o procediments de treball relacionats amb les matèries 

competència de la unitat a la qual pertany i amb el seu àmbit de coneixement, i proposar les 
millores escaients. 

� Impartir formació dins l’organització relacionada amb les matèries del seu àmbit de 
coneixement.   

� Representar i defensar els interessos de l’Ajuntament davant de les instàncies competents 
en relació a les matèries competències de la unitat a la qual pertany i al seu àmbit de 
coneixement. 

� Redactar ordenances i reglaments relacionats amb les matèries competència de la unitat a 
la qual pertany i amb el seu àmbit de coneixement. 

� Elaborar i presentar estudis diversos relatius a les matèries competència de la unitat i al seu 
àmbit de coneixement i formular propostes de millora dels serveis. 

� Atendre consultes tècniques relacionades amb les matèries competència de la unitat a la 
qual pertany i amb el seu àmbit de coneixement. 

� Assessorar a l’Ajuntament en general i als seus comandaments en particular pel que fa a les 
matèries competència de la unitat a la qual pertany i al seu àmbit de coneixement. 

� Redactar informes tècnics relatius a les matèries competència de la unitat a la qual pertany i 
al seu àmbit de coneixement. 

� Planificar i controlar l’activitat i el funcionament de serveis municipals externalitzats 
gestionats per la unitat a la qual pertany. 

� Inspeccionar activitats i/o serveis gestionats per la unitat a la qual pertany i formular les 
propostes de resolució i/o sanció corresponents. 

� Planificar i organitzar projectes, jornades i/o esdeveniments diversos relacionats amb les 
matèries competència de la unitat a la qual pertany i amb el seu àmbit de coneixement. 

� Instruir expedients complexos de caràcter sancionador, disciplinari o similar competència de 
la unitat a la qual pertany i relacionats amb el seu àmbit de coneixement i formular 
propostes de resolució. 

� Elaborar convenis de col·laboració amb entitats i agents aliens a l’Ajuntament en relació a 
les matèries competència de la unitat a la qual pertany. 

� Coordinar i/o participar en projectes transversals de l’Ajuntament i/o en projectes externs 
d’acord amb el seu àmbit de coneixement. 

� Cercar subvencions i coordinar la sol·licitud i justificació corresponents. 
� Realitzar gestions i tràmits diversos relacionats amb les matèries competència de la unitat a 

la qual pertany i amb el seu àmbit de coneixement. 
� Redactar documentació o textos especialitzats relacionats amb el seu àmbit de 

coneixement. 
� Assistir a esdeveniments diversos per tal de supervisar i garantir el seu correcte 

desenvolupament, o bé d’obtenir informació i donar-ne compte al departament amb 
posterioritat. 
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� 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 a la seva disposició, d'acord amb els procediments establerts pel Sistema de 
Gestió Integrat de l’Ajuntament i per la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos 
laborals. 

� Qualsevol altra funció de naturalesa similar que li sigui atribuïda. 
 
 
12. Tècnic/a mitjà/na (diversos àmbits de coneixement) 
 
� Col·laborar amb els tècnics superiors del seu àmbit de coneixement en la realització de llurs 

funcions. 
� Atendre consultes tècniques relacionades amb les matèries competència de la unitat a la 

qual pertany i amb el seu àmbit de coneixement. 
� Assessorar  l’Ajuntament en general i els seus comandaments en particular pel que fa a les 

matèries competència de la unitat a la qual pertany i al seu àmbit de coneixement. 
� Redactar informes tècnics relatius a les matèries competència de la unitat a la qual pertany i 

al seu àmbit de coneixement. 
� Planificar i controlar l’activitat i el funcionament de serveis municipals externalitzats 

gestionats per la unitat a la qual pertany. 
� Inspeccionar activitats i/o serveis gestionats per la unitat a la qual pertany i formular les 

propostes de resolució i/o sanció corresponents. 
� Planificar i organitzar projectes, jornades i/o esdeveniments diversos relacionats amb les 

matèries competència de la unitat a la qual pertany i amb el seu àmbit de coneixement. 
� Instruir expedients complexos de caràcter sancionador, disciplinari o similar competència de 

la unitat a la qual pertany i relacionats amb el seu àmbit de coneixement i formular 
propostes de resolució. 

� Elaborar convenis de col·laboració amb entitats i agents aliens a l’Ajuntament en relació a 
les matèries competència de la unitat a la qual pertany. 

� Coordinar i/o participar en projectes transversals de l’Ajuntament i/o en projectes externs 
d’acord amb el seu àmbit de coneixement. 

� Cercar subvencions i coordinar la sol·licitud i justificació corresponents. 
� Realitzar gestions i tràmits diversos relacionats amb les matèries competència de la unitat a 

la qual pertany i amb el seu àmbit de coneixement. 
� Redactar documentació o textos especialitzats relacionats amb el seu àmbit de 

coneixement. 
� Assistir a esdeveniments diversos per tal de supervisar i garantir el seu correcte 

desenvolupament, o bé d’obtenir informació i donar-ne compte al departament amb 
posterioritat. 

� 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 a la seva disposició, d'acord amb els procediments establerts pel Sistema de 
Gestió Integrat de l’Ajuntament i per la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos 
laborals. 

� Qualsevol altra funció de naturalesa similar que li sigui atribuïda. 
 
 
13. Administratiu/va 
 
� Tramitar expedients diversos relacionats amb l’activitat de la unitat organitzativa i fer el 

seguiment de llur estat de tramitació. 
� Crear bases de dades, fitxers i inventaris per a l’ús de la unitat organitzativa, practicar-ne el 

manteniment i extreure’n informació. 
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� Processar dades relacionades amb l’activitat de la unitat organitzativa. 
� Redactar documentació diversa relacionada amb l’activitat de la unitat organitzativa.  
� Comprovar documentació diversa relacionada amb l’activitat de la unitat organitzativa. 
� Elaborar plantilles i formularis per a l’ús de les persones usuàries. 
� Atendre i informar les persones usuàries respecte qüestions relacionades amb l’activitat de 

la unitat organitzativa. 
� 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 a la seva disposició, d'acord amb els procediments establerts pel Sistema de 
Gestió Integrat de l’Ajuntament i per la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos 
laborals. 

� Qualsevol altra funció de naturalesa similar que li sigui atribuïda. 
 
 
14. Tècnic/a auxiliar (diversos àmbits de coneixement) 
 
� Atendre consultes tècniques de caràcter bàsic relacionades amb les matèries competència 

de la unitat a la qual pertany i amb el seu àmbit de coneixement. 
� Participar en la planificació i organització de projectes, jornades i/o esdeveniments diversos 

relacionats amb les matèries competència de la unitat a la qual pertany i amb el seu àmbit 
de coneixement. 

� Participar en projectes transversals de l’Ajuntament i/o en projectes externs relacionats amb 
les matèries competència de la unitat a la qual pertany i amb el seu àmbit de coneixement. 

� Realitzar gestions i tràmits diversos relacionats amb les matèries competència de la unitat a 
la qual pertany i amb el seu àmbit de coneixement. 

� Assistir a esdeveniments diversos relacionats amb les matèries competència de la unitat a la 
qual pertany i amb el seu àmbit de coneixement per tal de supervisar i garantir el seu 
correcte desenvolupament. 

� Col·laborar amb els tècnics superiors i/o mitjans del seu àmbit de coneixement en la 
realització de llurs funcions.  

� Crear bases de dades, fitxers i inventaris per a l’ús de la unitat organitzativa, practicar-ne el 
manteniment i extreure’n informació. 

� Processar dades relacionades amb l’activitat de la unitat organitzativa. 
� Redactar documentació diversa relacionada amb l’activitat de la unitat organitzativa.  
� Atendre i informar les persones usuàries respecte qüestions relacionades amb l’activitat de 

la unitat organitzativa. 
� 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 a la seva disposició, d'acord amb els procediments establerts pel Sistema de 
Gestió Integrat de l’Ajuntament i per la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos 
laborals. 

• Qualsevol altra funció de naturalesa similar que li sigui atribuïda. 

 
15. Gestor/a d’atenció ciutadana 
 
� Practicar el registre d'entrada i de sortida de documentació. 
� Atendre i informar les persones usuàries respecte qüestions relacionades amb qualsevol 

tràmit o informació que requereixin. 
� Realitzar qualsevol dels tràmits que siguin competència de l'OAC segons els protocols 

acordats amb cadascun dels Àmbits de Gestió. 
� Vetllar per la disponibilitat de tríptics, impresos i altra documentació informativa editada per 

l'Ajuntament per lliurar a la ciutadania. 
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� Processar dades relacionades amb l’activitat de la unitat organitzativa. 
� Redactar documentació diversa relacionada amb l’activitat de la unitat organitzativa.  
� Comprovar documentació diversa relacionada amb l’activitat de la unitat organitzativa. 
� 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 a la seva disposició, d'acord amb els procediments establerts pel Sistema de 
Gestió Integrat de l’Ajuntament i per la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos 
laborals. 

� Qualsevol altra funció de naturalesa similar que li sigui atribuïda. 
 
 
16. Secretari/a de direcció 
 
� Gestionar l’agenda i els compromisos del càrrec electe o directiu a qui assisteix, d’acord 

amb les directrius, criteris i prioritats fixats. 
� Actuar com a secretari/a en comissions i reunions d’òrgans en els quals participa el càrrec 

electe o directiu a qui assisteix. 
� Mantenir dades, fitxers i inventaris relacionats amb l’activitat del càrrec electe o directiu a qui 

assisteix i extreure’n informació. 
� Transcriure i/o redactar, d’acord amb els criteris o models establerts, documentació diversa 

relacionada amb l’activitat del càrrec electe o directiu a qui assisteix.  
� Rebre, registrar, despatxar i arxivar correspondència, sol·licituds, reclamacions i qualsevol 

altra documentació relacionada amb l’activitat del càrrec electe o directiu a qui assisteix. 
� Atendre i informar les persones usuàries respecte qüestions relacionades amb l’activitat del 

càrrec electe o directiu a qui assisteix. 
� Donar suport en l’organització i logística d’activitats pròpies del càrrec directiu o electe a qui 

assisteix. 
� Realitzar consultes i cercar informació a petició del càrrec directiu o electe a qui assisteix. 
� Confeccionar expedients de despesa d’acord amb les instruccions del/de la responsable 

tècnic/a de la partida pressupostària i tramitar expedients pressupostaris diversos. 
� 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 a la seva disposició, d'acord amb els procediments establerts pel Sistema de 
Gestió Integrat de l’Ajuntament i per la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos 
laborals. 

� Qualsevol altra funció de naturalesa similar que li sigui atribuïda. 
 
 
17. Auxiliar administratiu/va 
 
� Mantenir dades, fitxers i inventaris relacionats amb l’activitat de la unitat organitzativa i 

extreure’n informació. 
� Transcriure i/o redactar, d’acord amb els criteris o models establerts, documentació diversa 

relacionada amb l’activitat de la unitat organitzativa.  
� Rebre, registrar, despatxar i arxivar correspondència, sol·licituds, reclamacions i qualsevol 

altra documentació relacionada amb l’activitat de la unitat organitzativa. 
� Atendre i informar les persones usuàries respecte qüestions relacionades amb l’activitat de 

la unitat organitzativa. 
� Donar suport en l’organització i logística d’activitats pròpies de la unitat organitzativa. 
� Realitzar consultes i cercar informació a petició de personal de la unitat organitzativa. 
� Mantenir l’estoc de material de la unitat organitzativa i efectuar les comandes oportunes. 
� 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 
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protecció a la seva disposició, d'acord amb els procediments establerts pel Sistema de 
Gestió Integrat de l’Ajuntament i per la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos 
laborals. 

� Qualsevol altra funció de naturalesa similar que li sigui atribuïda. 
 
 
18. Supervisor/a 
 
� Visitar instal·lacions, edificacions, serveis i emplaçaments per tal de detectar incidències o 

incompliments. 
� Redactar i complimentar documentació descriptiva de les incidències i problemàtiques 

detectades.  
� Donar compte de les incidències o incompliments detectats als òrgans o persones 

responsables. 
� 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 a la seva disposició, d'acord amb els procediments establerts pel Sistema de 
Gestió Integrat de l’Ajuntament i per la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos 
laborals. 

� Qualsevol altra funció de naturalesa similar que li sigui atribuïda. 
 
 
19. Conserge 
 
� Atendre la recepció de les dependències, controlar l’accés de persones que hi accedeixen, 

identificar-les, orientar-les, facilitar-los informació i anunciar la seva visita a la persona o 
unitat corresponent. 

� Recollir, classificar i distribuir la correspondència i la paqueteria, preparar enviaments i 
practicar notificacions. 

� Utilitzar i mantenir actives les màquines reproductores, fotocopiadores, faxos, aparells de 
relligat i similars. 

� Adequar sales per a diversos usos, instal·lant-hi cadires, taules, faristols, aparells de 
megafonia i de videoprojecció, etc., i estar disponible pels organitzadors per donar suport en 
cas d’incidència o necessitat. 

� Donar compte al seu superior d’incidències en les instal·lacions i equipaments municipals, i 
realitzar tasques senzilles de manteniment d’emergència quan no es requereixin 
coneixements tècnics ni instrumental especialitzat.  

� Custodiar el material fungible i no fungible, distribuir-lo i realitzar el manteniment d’estoc i de 
magatzem.  

� Obrir i tancar les dependències municipals.  
� Realitzar encàrrecs diversos dins i fora de la dependència municipal, si escau amb vehicle 

corporatiu. 
� 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 a la seva disposició, d'acord amb els procediments establerts pel Sistema de 
Gestió Integrat de l’Ajuntament i per la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos 
laborals. 

� Qualsevol altra funció de naturalesa similar que li sigui atribuïda. 
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20. Treballador/a familiar 
 
� Intervenir i prestar assistència directa en nuclis familiars o convivencials en situació de risc 

social o amb mancances bàsiques. 
� Fer el seguiment del resultat de les intervencions practicades i donar-ne compte al seu 

comandament i/o al personal tècnic. 
� Informar les persones usuàries dels serveis, recursos i prestacions al seu abast. 
� Participar en accions conjuntes, comunitàries i transversals amb altres professionals de 

l’Ajuntament. 
� 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 a la seva disposició, d'acord amb els procediments establerts pel Sistema de 
Gestió Integrat de l’Ajuntament i per la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos 
laborals. 

� Qualsevol altra funció de naturalesa similar que li sigui atribuïda. 
 
 
21. Inspector/a – Cap de la Policia Local 
 
� Desenvolupar l’estratègia de l’Ajuntament en les àrees d’activitat relacionades amb les 

competències de la Policia Local, definint els objectius de gestió a assolir i controlant i 
avaluant el seu grau d’assoliment. 

� Analitzar, planificar, organitzar i impulsar l’activitat de la Policia Local per a l’assoliment dels 
objectius de gestió definits. 

� Dirigir, coordinar i supervisar el personal al seu càrrec. 
� Dirigir, coordinar i supervisar l’elaboració i execució del pressupost de la Policia Local i 

gestionar els recursos materials i econòmics disponibles.  
� Confeccionar ordres i circulars d’organització dels serveis i de millora dels processos 

gestionats per la Policia Local. 
� Elaborar informes especialitzats sobre el funcionament de la Policia Local i les actuacions 

realitzades i formular propostes de millora de la gestió. 
� Analitzar i resoldre les consultes i incidències derivades dels processos gestionats per la 

Policia Local. 
� Assessorar sobre directius, normatives i procediments propis de la Policia Local. 
� Inspeccionar els serveis ordinaris i extraordinaris realitzats.  
� Representar l’Ajuntament davant d’altres administracions públiques, empreses, entitats i 

agents en assumptes relacionats amb les competències de la Policia Local. 
� Vetllar per la seguretat i la salut en el seu lloc de treball i per la del personal que en depèn, 

així com garantir l’aplicació efectiva de les mesures preventives establertes pel Sistema de 
Gestió Integrat de l’Ajuntament i per la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos 
laborals. 

� Qualsevol altra funció de naturalesa similar que li sigui atribuïda, i, en especial, qualsevol de 
les previstes pels articles 11 i 12 de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals de 
Catalunya.  

 
 
22. Sotsinspector/a 
 
� Dirigir, coordinar i supervisar el personal al seu càrrec  
� Planificar i organitzar els serveis extraordinaris i especials de la Policia Local de Sant Cugat, 

d'acord amb les directrius del Cap de la Policia Local, i elaborar la graella horària anual. 
� Dirigir, coordinar i supervisar les operacions de la Policia Local de Sant Cugat del Vallès, 

d'acord amb les directius del Cap de la Policia Local. 
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� Coordinar els operatius extraordinaris amb els altres serveis d’emergència del municipi 
� Vetllar pel compliment de les directrius i instruccions facilitades pel Cap de la Policia Local. 
� Atendre i informar als ciutadans responent a aquelles consultes per a les quals estigui 

facultat. 
� Informar el seu superior del funcionament del servei, especialment en matèria de seguretat 

pública i ordenació i regulació del trànsit. 
� Controlar les incidències (baixes, permisos, llicències, etc.), del personal de la Policia Local. 
� Formular propostes de millora del servei i presentar-les als seus superiors. 
� Vetllar per la seguretat i la salut en el seu lloc de treball i per la del personal que en depèn, 

així com garantir l’aplicació efectiva de les mesures preventives establertes pel Sistema de 
Gestió Integrat de l’Ajuntament i per la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos 
laborals. 

� Qualsevol altra funció de naturalesa similar que li sigui atribuïda, i, en especial, qualsevol de 
les previstes pels articles 11 i 12 de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals de 
Catalunya.  

 
 
23. Sergent/a 
 
� Dirigir, coordinar i supervisar el personal al seu càrrec  
� Coordinar els operatius ordinaris amb els altres serveis d’emergència del municipi 
� Organitzar els serveis operatius a prestar per cada torn de treball i/o unitats, d'acord amb les 

directrius establertes pel Cap de la Policia Local. 
� Atendre i resoldre les incidències que es produeixen durant la prestació del servei en el seu 

torn de treball, elaborant l'informe corresponent per tal de comunicar les novetats al Cap de 
la Policia Local.  

� Concretar les estratègies definides pel Cap de la Policia Local en objectius operatius i 
informar-lo del seu grau d'assoliment. 

� Col·laborar amb el/la Cap de la Policia Local en la planificació i organització dels serveis 
policials. 

� Col·laborar amb el/la Cap de la Policia Local en la definició de la graella d'horaris anuals del 
servei. 

� Col·laborar amb el Cap de la Policia Local en l'elaboració de propostes de modificació de 
l'orientació i les directrius necessàries per a millorar la qualitat en la prestació del servei.  

� Traslladar instruccions i informació facilitades pels seus superiors al personal al seu càrrec. 
� Vetllar per la seguretat i la salut en el seu lloc de treball i per la del personal que en depèn, 

així com garantir l’aplicació efectiva de les mesures preventives establertes pel Sistema de 
Gestió Integrat de l’Ajuntament i per la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos 
laborals. 

� Qualsevol altra funció de naturalesa similar que li sigui atribuïda, i, en especial, qualsevol de 
les previstes pels articles 11 i 12 de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals de 
Catalunya.  

 
 
24. Caporal 
 
� Dirigir, coordinar i supervisar el personal al seu càrrec. 
� Atendre i resoldre a les incidències que es produeixen durant la prestació del servei, 

elaborant els informes corresponents per tal de comunicar les novetats al seu superior. 
� Protegir les autoritats de les corporacions locals i vigilar i custodiar els edificis, instal·lacions 

i dependències d'aquestes corporacions. 
� Ordenar, senyalitzar i dirigir el trànsit en el nucli urbà, d'acord amb les normes de circulació. 
� Executar actuacions destinades a garantir la seguretat viària en el municipi. 
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� Instruir atestats per accidents de circulació dins el nucli urbà, informant de les actuacions 
realitzades a les forces o cossos de seguretat competents. 

� Exercir de policia administrativa per garantir el compliment de reglaments, bans, resolucions 
i altres disposicions i actes municipals, d'acord amb la normativa vigent. 

� Exercir de policia judicial. 
� Dur a terme diligències de prevenció i actuacions destinades a evitar la comissió d'actes 

delictius, informant de les actuacions realitzades a les forces o cossos de seguretat 
competents. 

� Col·laborar amb les forces o cossos de seguretat de l'estat i de la comunitat autònoma en la 
protecció de manifestacions i en el manteniment de l'ordre en grans concentracions 
humanes. 

� Cooperar en la resolució de conflictes privats, quan sigui requerit. 
� Vigilar els espais públics. 
� Prestar auxili en cas d'accident, catàstrofe o calamitat pública. 
� Vetllar pel compliment de la normativa vigent en matèria de medi ambient i de protecció de 

l'entorn. 
� 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 a la seva disposició, d'acord amb els procediments establerts pel Sistema de 
Gestió Integrat de l’Ajuntament i per la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos 
laborals. 

� Qualsevol altra funció de naturalesa similar que li sigui atribuïda, i, en especial, qualsevol de 
les previstes pels articles 11 i 12 de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals de 
Catalunya.  

 
 
25. Agent de la policia local 
 
� Protegir les autoritats de les corporacions locals i vigilar i custodiar els edificis, instal·lacions 

i dependències d'aquestes corporacions. 
� Ordenar, senyalitzar i dirigir el trànsit en el nucli urbà, d'acord amb les normes de circulació. 
� Executar actuacions destinades a garantir la seguretat viària en el municipi. 
� Instruir atestats per accidents de circulació dins el nucli urbà, informant de les actuacions 

realitzades a les forces o cossos de seguretat competents. 
� Exercir de policia administrativa per garantir el compliment de reglaments, bans, resolucions 

i altres disposicions i actes municipals, d'acord amb la normativa vigent. 
� Exercir de policia judicial. 
� Dur a terme diligències de prevenció i actuacions destinades a evitar la comissió d'actes 

delictius, informant de les actuacions realitzades a les forces o cossos de seguretat 
competents. 

� Col·laborar amb les forces o cossos de seguretat de l'estat i de la comunitat autònoma en la 
protecció de manifestacions i en el manteniment de l'ordre en grans concentracions 
humanes. 

� Cooperar en la resolució de conflictes privats, quan sigui requerit. 
� Vigilar els espais públics. 
� Prestar auxili en cas d'accident, catàstrofe o calamitat pública. 
� Vetllar pel compliment de la normativa vigent en matèria de medi ambient i de protecció de 

l'entorn. 
� 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 a la seva disposició, d'acord amb els procediments establerts pel Sistema de 
Gestió Integrat de l’Ajuntament i per la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos 
laborals. 
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� Qualsevol altra funció de naturalesa similar que li sigui atribuïda, i, en especial, qualsevol de 
les previstes pels articles 11 i 12 de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals de 
Catalunya.  

 
 
26. Encarregat/ada 
 
� Identificar necessitats i prioritats d’intervenció de la brigada en l’àmbit de les obres. 
� Assistir als punts què s’han de realitzar intervencions i valorar la tipologia d’actuació a 

realitzar i les necessitats personals i de material. 
� Programar l’activitat d’obres o serveis de la brigada i assignar tasques al personal que es 

troba al seu càrrec. 
� Supervisar in situ les tasques desenvolupades pel personal de la brigada que efectua 

treballs d’obres o serveis. 
� Resoldre dubtes i incidències en el desenvolupament de les activitats d’obres o serveis. 
� Instruir i supervisar el personal de plans d’ocupació que efectua treballs d’obra o serveis. 
� Traslladar el personal accidentat a la mútua d’accidents de treball, si escau. 
� Controlar els recursos destinats (temps i material) en cada intervenció i, si escau, elaborar 

les estadístiques corresponents. 
� Vetllar per la seguretat i la salut en el seu lloc de treball i per la del personal que en depèn, 

així com garantir l’aplicació efectiva de les mesures preventives establertes pel Sistema de 
Gestió Integrat de l’Ajuntament i per la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos 
laborals. 

� Qualsevol altra funció de naturalesa similar que li sigui atribuïda. 
 
 
27. Oficial – responsable de grup 
 
� Coordinar i supervisar equips de treball que efectuen intervencions pròpies de la brigada. 
� Informar al seu superior de l'estat d'execució de les tasques encomanades i de la previsió 

del termini per a la seva finalització. 
� Complimentar els documents acreditatius del temps destinat a la realització dels treballs i 

del material utilitzat. 
� Realitzar les tasques de major complexitat tècnica pròpies del seu ofici en les intervencions 

de la brigada. 
� Orientar als operaris en el desenvolupament de llurs funcions i definir els criteris de treball 

per tal d'executar les tasques pròpies del seu ofici.  
� Supervisar la qualitat i quantitat del material a emprar en les intervencions pròpies del seu 

ofici. 
� Ordenar i practicar el manteniment bàsic de la maquinària i de les eines de treball a la seva 

disposició. 
� Conduir vehicles de menys de 3.500 Kg i dúmpers. 
� Donar suport bàsic en el desenvolupament de tasques genèriques de la brigada o de 

tasques pròpies d'altres oficis quan les necessitats del servei ho requereixin. 
� Vetllar per la seguretat i la salut en el seu lloc de treball i per la del personal que en depèn, 

així com garantir l’aplicació efectiva de les mesures preventives establertes pel Sistema de 
Gestió Integrat de l’Ajuntament i per la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos 
laborals. 

� Qualsevol altra funció de naturalesa similar que li sigui atribuïda. 
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28. Oficial 
 
� Realitzar les tasques de major complexitat tècnica pròpies del seu ofici en les intervencions 

de la brigada. 
� Orientar als operaris en el desenvolupament de llurs funcions i definir els criteris de treball 

per tal d'executar les tasques pròpies del seu ofici.  
� Supervisar la qualitat i quantitat del material a emprar en les intervencions pròpies del seu 

ofici. 
� Ordenar i practicar el manteniment bàsic de la maquinària i de les eines de treball a la seva 

disposició. 
� Conduir vehicles de menys de 3.500 Kg i dúmpers. 
� Donar suport bàsic en el desenvolupament de tasques genèriques de la brigada o de 

tasques pròpies d'altres oficis quan les necessitats del servei ho requereixin. 
� 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 a la seva disposició, d'acord amb els procediments establerts pel Sistema de 
Gestió Integrat de l’Ajuntament i per la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos 
laborals. 

� Qualsevol altra funció de naturalesa similar que li sigui atribuïda. 
 
 
29. Oficial maquinista 
 
� Realitzar les tasques de major complexitat tècnica pròpies del seu ofici en les intervencions 

de la brigada i, en especial, conduir retroexcavadores, dúmpers i altra maquinària 
especialitzada que requereixi estar en possessió de permisos de conduir addicionals al B. 

� Orientar als operaris en el desenvolupament de llurs funcions i definir els criteris de treball 
per tal d'executar les tasques pròpies del seu ofici.  

� Supervisar la qualitat i quantitat del material a emprar en les intervencions pròpies del seu 
ofici. 

� Ordenar i practicar el manteniment bàsic de la maquinària i de les eines de treball a la seva 
disposició. 

� Donar suport bàsic en el desenvolupament de tasques genèriques de la brigada o de 
tasques pròpies d'altres oficis quan les necessitats del servei ho requereixin. 

� 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 a la seva disposició, d'acord amb els procediments establerts pel Sistema de 
Gestió Integrat de l’Ajuntament i per la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos 
laborals. 

� Qualsevol altra funció de naturalesa similar que li sigui atribuïda. 
 
 
30. Operari/a 
 
� Realitzar tasques bàsiques i auxiliars que li siguin encomanades pels oficials de les diverses 

especialitats. 
� Preparar i portar el material als oficials de les diverses especialitats per a la seva utilització. 
� Ordenar i practicar el manteniment bàsic de la maquinària i de les eines de treball a la seva 

disposició. 
� Muntar i desmuntar la infraestructura bàsica per a l'organització d'actes i esdeveniments 

(instal·lar tarimes, cadires, etc.). 
� Conduir camions de menys de 3.500 Kg i dúmpers. 
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� 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 a la seva disposició, d'acord amb els procediments establerts pel Sistema de 
Gestió Integrat de l’Ajuntament i per la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos 
laborals. 

� Qualsevol altra funció de naturalesa similar que li sigui atribuïda. 
 
 
31. Assistent/a 
 
� Realitzar tasques bàsiques i auxiliars que li siguin encomanades pel personal a qui 

assisteix. 
� Preparar i portar el material necessari per al desenvolupament de l’activitat del personal a 

qui assisteix. 
� Realitzar el manteniment bàsic de la maquinària i de les eines de treball a la seva disposició. 
� 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 a la seva disposició, d'acord amb els procediments establerts pel Sistema de 
Gestió Integrat de l’Ajuntament i per la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos 
laborals. 

� Qualsevol altra funció de naturalesa similar que li sigui atribuïda 
 
 
32. Auxiliar tècnic/a 
 
� Participar en la planificació i organització de projectes, jornades i/o esdeveniments diversos 

relacionats amb les matèries competència de la unitat a la qual pertany i amb el seu àmbit 
de coneixement. 

� Participar en projectes transversals de l’Ajuntament i/o en projectes externs relacionats amb 
les matèries competència de la unitat a la qual pertany i amb el seu àmbit de coneixement. 

� Atendre consultes bàsiques relacionades amb les matèries competència de la unitat a la 
qual pertany i amb el seu àmbit de coneixement. 

� Mantenir dades, fitxers i inventaris relacionats amb l’activitat de la unitat organitzativa i 
extreure’n informació. 

� Atendre i informar les persones usuàries respecte qüestions relacionades amb l’activitat de 
la unitat organitzativa. 

� Donar suport en l’organització i logística d’activitats pròpies de la unitat organitzativa. 
� Realitzar consultes i cercar informació a petició de personal de la unitat organitzativa. 
� 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 a la seva disposició, d'acord amb els procediments establerts pel Sistema de 
Gestió Integrat de l’Ajuntament i per la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos 
laborals. 

� Qualsevol altra funció de naturalesa similar que li sigui atribuïda 
� Vetllar per la seguretat i la salut en el seu lloc de treball i per la del personal que en depèn, 

així com garantir l’aplicació efectiva de les mesures preventives establertes pel Sistema de 
Gestió Integrat de l’Ajuntament i per la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos 
laborals. 

� Qualsevol altra funció de naturalesa similar que li sigui atribuïda. 
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33. Xofer 
 
� Planificar itineraris d’acord amb les necessitats. 
� Acompanyar persones, amb vehicle corporatiu, als seus compromisos institucionals.  
� Efectuar el manteniment bàsic del vehicle corporatiu a la seva disposició. 
� Realitzar gestions, encàrrecs i altres tasques operatives de suport que li siguin assignades. 
� 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 a la seva disposició, d'acord amb els procediments establerts pel Sistema de 
Gestió Integrat de l’Ajuntament i per la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos 
laborals. 

� Qualsevol altra funció de naturalesa similar que li sigui atribuïda 
 
 
 


