
814 - Oficial de 1a Polivalent

A. IDENTIFICACIÓ

CODI FITXA: 814 Nom:Oficial de 1a Polivalent

ÀMBIT ORGÀNIC Territori

Classe de personal: Laboral

GRUP DE CLASSIFICACIÓ: C2 NIVELL 18

TIPUS DE LLOC: Lloc base

B. DEDICACIÓ

C. FUNCIONS DEL LLOC

C.1. Objectiu fonamental del lloc o MISSIÓ:

Realitzar i executar les tasques de manteniment i obres en espais, instal·lacions, edificis públics i/o via 
pública, d’acord amb les directrius marcades pels responsables de la brigada municipals i la normativa vigent.

Jornada normal: 35 hores setmanals (1534 hores anuals)

Tipus de jornada: Especial Brigada

Horari: 7,00 a 14,00 de dilluns a divendres
7,30 a 13,30 de dilluns a divendres (horari d'estiu)
(En els Oficials de 1a destinats a altres serveis, s'aplicarà el calendari laboral dels 
mateixos, que pot incloure treball en festius i horari nocturn)

Dedicació especial

Tipus de dedicació 
especial:

FUNCIONS ESPECIALS de coordinacio i responsabilitat de 4 arees funcionals:
- Manteniment d'instal·lacions
- Manteniment de via publica
- Manyeria i instal·lacions metal·liques
- Torn de tarda

OFICIAL DESINFECCIÓ: DISPONIBILITAT ocasional en dies laborals per efectuar 
campanyes de desinfecció i desratificació, les quals són funcions pròpies del lloc de 
treball, però de caràcter ocasional

Servei/secció: Brigada Municipal

Negociat/unitat:

Escala:

Subescala/categoria: Personal Oficial 1ª

NOM:

Perfil funcional: Personal d'oficis

Incompatibilitats:

Complement específic: 
(gener 2021)

9.544,37

Dotacions: 15

Segons calendari laboral
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C.2. FUNCIONS:

1.- REALITZAR TASQUES DE MANTENIMENT DE LES INSTAL.LACIONS I EQUIPAMENTS MUNICIPALS I DE LA VIA 
PÚBLICA.

- Executar les tasques vinculades al manteniment d’espais, instal·lacions i/o edificis públics (fusteria, pintura, obres 
menors, electricitat, lampisteria, calefacció, etc.), d’acord amb la seva capacitació professional, que serà polivalent, així 
com amb directrius responsables de la Brigada.

- Executar les tasques vinculades al manteniment diari de la via publica i parcs i jardins (rec, reposició de mobiliari urbà, 
col·locació i pintura de senyals de trànsit, etc) d’acord amb la seva capacitació professional així com amb les directrius 
dels responsables de la Brigada.

- Realitzar treballs d'obra nova i de manteniment d'obra

- Executar tasques de càrregues i descàrregues, trasllat de material, mitjans i neteja d'obres.

 - Controlar la correcta evolució de les tasques que està realitzant.

- Col·laborar en el muntatge i desmuntatge de la infraestructura necessària (tàrimes, trasllat de mobiliari, etc) per al 
desenvolupament de festes populars i altres esdeveniments

- Fer servir les eines manuals i mecàniques requerides per al desenvolupament dels treballs encomanats, així com tenir 
cura del seu estat de conservació

- Tenir cura de la qualitat del seu treball, comparant els resultats obtinguts amb les especificacions o resultats esperats, 
i si s'escau corregir desviacions, així com proposar millores en l'execució dels treballs. 

2.- CONTROLAR EL CORRECTE ESTAT DE LES INSTAL.LACIONS I EQUIPAMENTS DELS CENTRES O ESPAIS ON 
DESENVOLUPA LA SEVA ACTIVITAT I VETLLAR PEL SEU BON ÚS.

- Realitzar tasques de control i inspecció de treballs sobre les instal.lacions i equipaments municipals que li siguin 
assignats.

- Controlar les reparacions realitzades per empreses de manteniment en equipaments dependents de participació.

- Comunicar els desperfectes i incidències que es puguin produir als seus superiors i proposar la seva reparació.

- Emprar les eines manuals i mecàniques que requereix el desenvolupament manual dels treballs encomanats, així com 
té cura de la seva reparació i el seu estat de conservació.

- Realitzar tasques de manteniment de maquinària, vehicles i eines.

- Fer servir les eines manuals i mecàniques, requerides per al desenvolupament dels treballs encomanats, així com 
tenir cura del seu estat de conservació i calibratge, solucionant si s'escau, petites avaries seguint les indicacions 
establertes en la documentació tècnica associada. 

3.- REALITZAR EL CONTROL DEL MATERIALS I DEL SEU TRANSPORT AMB VEHICLES.

- Subministrar el material requerit per l’equip de manteniment municipal, i en cas de necessitat, fer la comanda al 
proveïdor.

- Realitzar el manteniment, neteja i inventari de les eines que utilitzi i estiguin al seu càrrec.

- Sol·licitar i assessorar en la compra de materials i eines necessaris per a l’execució dels treballs.

- Conduir el vehicle assignat per a realitzar els desplaçaments oportuns i transportar els materials i maquinaria 
necessaris per desenvolupar les seves tasques, supervisant el manteniment del vehicle

4.- DONAR SUPORT A L’EQUIP DE LA BRIGADA MUNICIPAL I COORDINAR EL TREBALL DELS PEONS I/O 
OFICIALS DE 2A
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- Col.laborar amb els diferents àmbits d'actuació de la brigada municipal i assistir als seus responsables.

- Organitzar el grup de treball assignat per a la correcta execució de les tasques operatives de manteniment quan 
s'escau.

- Comunicar als superiors responsables els desperfectes i possibles incidències que es puguin produir en l’execució de 
les seves funcions.

- Assessorar, organitzar i controlar els treballs dels operaris i personal que li sigui assignat.

- Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament maquinària i eines 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.

5.- I, EN GENERAL, ALTRES FUNCIONS DE CARÀCTER SIMILAR, DINS LA SEVA CATEGORIA, QUE PER 
DISPOSICIÓ DE LA REGIDORIA O L'ALCALDIA, O NORMATIVES VIGENTS, LI SIGUIN ATRIBUÏDES

C.3. Funcions específiques de determinades dotacions:

D. PROVISIÓ DEL LLOC

D.1. REQUISIT PER A LA PROVISIÓ DEL LLOC:

Titulació específica: Graduat escolar, FP I o equivalent

Altres requisits Carnet d'instal·lador electricista (1 dels llocs)

D.2. MÈRITS RELLEVANTS EN LA PROVISIÓ DEL LLOC:

Coneixements: - Manteniment d'instal·lacions
- Segurerat i higiene en el treball
- Construcció i reformes d'edifics
- Carnets professionals (electricitat, gas, aigua, etc.)
- Obres en general
- Carnet de conduir

Experiència: En l'ambit de les obres i el manteniment d'instal·lacions i equipaments a l'Administració 
Pública i/o al sector privat

D.3. FORMA DE PROVISIÓ: Lliure nomenament

Lliure designació Concurs

Adscripció inicial / Redistribució d'efectius

Aptituds: Interés i iniciativa
Flexibilitat
Aprenentatge permanent

E. CONDICIONS DE TREBALL

Nivell Catala: B

Habilitats: Anàlisi i resolució de problemes
Planificació del treball
Treball en equip
Organització del treball
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Esforç físic Moderats de 3 a 5 hores diàries: empenyer, aixecar i/o utilitzar objectes o eines pesants (1 
a 25 kg), així com per estar sotmès a postures de treball dificils o molestes

Ambient de treball: Freqüentment a l'aire lliure i a la via pública

Perillositat Accidents possibles per treball a dalt d'escales, cops amb eines de treball, estrabades per 
posicions forçades, etc

Distribució horaria en torns de mati i tarda segons calendari laboral
Polivalencia: cada ocupant d'aquest lloc tindrà assignat l'ofici pel qual està qualificat, podent completar la seva 
jornada laboral col·laborant amb la resta d'oficials en tasques comunes.
Els quatre responsables de les 4 arees funcionals tenen un tram de complement especific variable equivalent a 
un 17% del complement especific del lloc de treball, excepte en el cas del responsable del torn de tarda en el 
qual aquest increment es del 25,5%

En cas de destinació a equipaments, es percebra el complement especific de dedicació corresponent a la 
tipologia horària a realitzar, d'acord amb les funcions del servei de destinació, tenint aquest complement 
caràcter no consolidable i variable.

1 dotacio destinada a esports a extingir

F. OBSERVACIONS
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