Relaeió de !loes de treba!l
Ajuntament

de Mollet

del Valles

a. Codi lIoc
Codi numeric i correlatiu

identificatiu

de cada 1I0c de treball

b. Área
Codí numéric corresponent

a I'Área on s'adscriu el lIoc de treball

Alcaldia
Área de Serveis Generals i Planificació Estratégica
Área de Relacions Ciutadanes i Participació
Serveis T erritorials
Serveis Personals
c. Ámbit
Sigles corresponents

al Servei on s'adscriu ellloc

de treball

"'- ..- ..- ..... Gabinet d'Alcaldia
Servei
Servei
Servei
Servei

de Relacions Ciutadanes i Participació
d'Estudis i Patrimoni Documental
de Serveis Juridics
de Secretaria

Servei de Planificació i Pla Estrategic
Servei de Serveis Economics
Servei d'Organització i Gestió de Persones i Recursos
Servei de Qualitat, Informació i Atenció Ciutadana
Servei de Tecnologies de la Informació i Comunicacions
Servei de Seguretat Ciutadana i Convivencia
Servei d'Obres
Servei de Serveis i T ransports
Servei de Gestió, Disciplina Urbanística
Servei de Serveis Personals
d. Denominació

i Habitatge

lIoc

Denominació

dellloc

de treball d'acord amb I'aprovada al Pie de la Corporació

e. Escala (ESe)
Escala en la qual es c1assifica la pla<;:aassociada

allloc

i amb la normatíva aplicable

de treball, d'acord amb la normativa

aplicable

f. Subescala

(SUB)
Subescala en la qual es e1assifíca la pla<;:aassociada

9· Classe (Cl)
Classe en la qual es c1assifica la pla<;:a associada
h, Tipus 1I0c (Tll)
Es consignen

allloc de treball, d'acord amb la normativa aplicable

allloc

de treball, d'acord amb la normativa

les seguents claus segons es tracti de 1I0cs de comandament,

aplicable

singulars o base:

L10c de comandament
L10c singular
L10c base
i. Classe de Personal (CP)
S'indica amb quina c1asse de personal es proveeix ellloc
dellloc distingint entre:

de treball aixi com a quina admínistració

pública ha de pertanyer I'ocupant

Personal eventual directiu
Personal
Personal
Personal
Personal

j. Vacant

de confian<;:a o d'assessorament
especial
funclonari de carrera de la propia corporacló
funcionari de carrera d'altres administracions
funcionar! d'Habilitació Nacional

(V)
Mitjan<;:ant el número 1, s'indica si ellloc

de treball té associada

alguna playa en situació vacan!.

o ~ubescala pertany a un grup de classificació determinat en funció de la titulació académica per accedir-hi. La
provisió d'un Iloc de treball c1assificat en un o altre grup, exigeix I'acreditació d'una determinada titulació. L'Estatut Basic de
l'Empleat Públic estableix els sUbgrups de classificacló seguents:
Titol
Titol
Títol
Titol
Titol

universitari: lIicenciatura
universitari: diplomatura
de tecnic superior
de Batxiller o T écnic
de Graduat en ESO

Agrupacions

Professionals

en

grup

o doctorat (o segon cicle universitari)
(o primer ciele universitari)

sense titulació especifica

requerida

fins a 30, El nivell establert per a cada lIoc de treball correspon a

I'aprovat pel Pie de la Corporació.

Es consigna el complement

específic

per a cada 1I0c de treball d'acord amb la valoració i el cataleg retributiu aprovat.

a. CEi: Responsabilitat
Aquest subfactor defineix el contingut dellloc de treball pel que fa a la formació i experiencia requerides per at seu
desenvolupament,
la creativitat necessaria per a donar solució a problemes, I'esfor<;:físic, mental i visual, la responsabilitat derivada
deis possibles errors, el grau d'iniciativa o autonomia necessaris i el grau d'incidéncia que el desenvolupament de les funcions pot
tenir la relació amb tercers.

Aquest subfactor s'expressa
b. CEii: Condicions

en punts ·:le valoració (maxim de 50) i en Euros, corresponent

a la quantia anual retributiva.

/ perillositat
(P)
s'expressa en punts de valoració (máxim de 10) i en Euros, corresponent

a la quantia anual retributiva.

de treball

CElia: Penositat
Aquest subfactor

CEiib: Agents de recaptació executiva (AR)
Es tracta d'una quantia fixa mensual per aquest 1I0c de treball
CEiíc: Habilitats Nacionals (HN)
Es tracta d'una quantia fixa mensual per aquest 1I0c de treball
e. CEv: IncompatibiJitat
(1)
Aquest subfactor esta previst per aquells 1I0cs de treball que siguin expressament incompatibles d'acord amb una disposició legal i/o
la relació de 1I0cs de treball. La seva retribució corres pon a una quantia fixa mensual i varia en funció del grup de c1assificació del

En aquest apartat es consignen les diferents tipologies
especific corresponent, si escau.

horaries deis 1I0cs de treball, el que compartará

I'atribució del complement

J1
Jornada ordinaria.

1498 hores anuals.

J2
Jornada máxima. 1612,50 hores anuals.

J3
Jornada partida.

J4
T orn rotatiu policia local.

J5
Servei nocturno

J6
Jornada no presencial.
J7
Serveis en dies festius.

J8
Jornada mati ns i una tarda.

J9
Jornada ordinária fina a 1/3 flexible
J10
Jornada ordinária fina a 2/3 flexible

J11
JOrnada personal dlreCtlu. I-leXIDle

de /loes de treba/l de /'Ajuntament

de Ma//el, els sistemes de provisió

ordinaris sén:
Uiure Designació
Concurs de Mérits i Capacitats

per a la provisió dellloc
Cos superior:
---~.

1er i/o 20n cicle universitari
Qualsevol titulació própia del subgrup A 1
Administració
Arquitectura
Belles Arts

i Direcció d'Empreses

Biologia
Bioquímica
Biotecnologia
Ciéncia i T ecnológia deis aliments
Ciéncies actuarials i financeres
Ciéncies ambientals
Ciéncies de l'activitat física i de l'esport
Ciéncies del Treball
Ciéncies i Técniques estadlstiques
Ciéncies politiques i de l'Administració
Comunicació audiovisual

de treball. La codificació

és la segLient:

Enginyeria en Informática
Enginyeria en Organització
Enginyeria industrial
Enginyeria quimica
Farmácia
Filologia
Filologia (\lengua estrangera
Filosofia
Fisica

Humanitats
Investigació i Técniques
Linguistica
Matemátiques
Medicina

Enginyeria
Enginyeria
Enginyeria
Enginyeria
Enginyeria
Enginyeria
Enginyeria
Enginyeria
Enginyeria
Enginyeria

Pedagogia
Periodisme

Cos de Qestió i diplomats:

i

de Mercat

Psicologia
PSicopedagogia
Publicitat i Relacions Públiques
Química
Sociologia
T eoria de la Literatura i Lit. comparada
Traducció i Interpretació
Veterinária

1er ciele universitari

Qualsevol titulació própia del subgrup A2
Arquitectura técníca
Biblioteconomia i Documentació
Ciéncies empresarials
EducaGÍó Social
ET
ET
ET
ET

o c1ássica)

Geografia
Geologia
História
História de l'Art
História i Ciencies de la Música

Criminologia
Documentació
Dret
Economia
en Geologia
aeronáutica
agrónoma
de Camins, Canals Ports
forestal
de Materials
de Mines
de T elecomunicació
automática i electrónica industrial
en Electrónica

industrial

agricola (explotacions agropecuáries)
industrial (electrónica industrial)
aeronautiea (aeronavegació)
agrícola (hortofructicultura
i jardineria)

ET de Sistemes
ET en Topografia
ET Forestal (explotacions forestals)
ET Forestal (indústries forestals)
ET industrial (electricitat)
ET industrial (mecanica)
ET industrial (quimica industrial)
ET industrial (textil)
Estadistica

ET
ET
ET
ET
ET
ET

ET de telecomunicació
ET de telecomunicació
ET
ET
ET
ET
Cos Administratiu

Fisioterápia
Gestió I Administració
Infermeria

agrícola (Ind. agraries i alimentaries)
agricola (mecanització i construccions rurals)
Obres Públiques (construccions civils)
Obres Públiques (hidrologia)
Obres Públiques (transports i SS urbans)
de Mines

de
de
en
en

(sistemes
(sistemes

Logopedia
Mestre d'Educació
Mestre d'Educació
Mestre d'Educació

de telecom.)
electrónics)

Especial
Física
mUSical

Mestre de lIengua estrangera
Relacions laborals

telecomunicació
(so i imatge)
telecomunicació
(telematica)
Disseny industrial
Informática de Gestió

i Tecnic

Pública

Terapia ocupacional
Treball Social
Turisme

Auxiliar:

Batxillerat, FP 11o FP de grau mig
FP de grau mig especialitat
Cos Auxiliar

i Auxiliar

Tecnic:

II@I2~"Graduat
Agrupacions

en Educació

Secundaria

Obligatória,

Graduat Escolar, FP I o equivalent

professionals:

G~¡a!tQ~J
Sense

titulacló específica

requerida

En aquest apartat es recullen tota aquells requisits de formacló complementaria
1I0c de trebal!. Es distingeixen els segúents requisits:
Permís de
Permis de
Permis de
Permís de
Autorització

conduir
conduir
conduir
conduir
BTP

o experiencia

requerida i obligatória

per proveir el

A1
A
B
C1

Titulació superior en prevenció de riscos laboral s
Carnet d'lnstal·lador/a
Superació del curs corresponent a I'ISPC
Dos anys d'antiguitat en ¡'escala immediatament

aquest apartat es recull el nivell de coneixement

inferior.

de lIengua catalana exigit per a la provisió dellloc

de treball distingint:

Nivell elemental
Nivell íntermedi
Nivell de suficiéncia
Nivell de perfeccionament

01:~í2im:,~I~~~~~~!~\!!'~~~!~!e~s¡!ír~!I!~!~!!~a~r!~!~:~~!!!~'~í!rnel~taria
rellevant valorable com a merit i no exigible, que estigui
relacionada amb les funcions dellloc de treball. S'ha de poder acreditar amb diplomes o certificats reconeguts per la institució
competen!.
Genériques:
Seguretat i salut en el treball
Ofimática
Ofimatica de nivell basie
Administració Pública
Normativa
Direcció

sectorial aplicable

i coordinació:

Superior
Funció Gerencial a les Administracions
Direcció de persones
Habilitats directives

públiques

Planificació i control de gestió
Gestió pressupostaria
Control pressupostari
Proeediment administratiu comú
Contractació

administrativa.

Regím juridic administració

local.

Direcció de projectes
Coordinació de grups de treball
Normativa
ativa

Inter

d'aplicació

a la gestió municipal

Conducció de persones i d'equips de treball.
Organització administrativa
Organització i gestió del treball administratiu.
Conducció d'equips operatius
Direcció administrativa
Tecniques:
Gestió administrativa
Gestió i arxiu de documents
Gestió pública
Gestió de subvencions
Control de serveis externalitzats
Indicadors
Tramitació

de gestió

administrativa:
iE7'r"".@,lTramitació
i procediment administratiu
Gestió i procediment administratiu
Comunicació
Arxiu de documentació
Secretaria!

Específiques:

en general

T erritori,

Medi Ambíent i Habitatge
Obres PÚbliques
Gestió d'obres municipals
Planificació d'obres públiques
Manteniment via pública
Coneíxements en materia de tránsit i mobilitat
Obres Públiques en general (disseny de teixit urbá, carrers, vies, rotondes, etc.)
Mobilitat
Disciplina viária
Transport públic
Obres Públíques d'urbanització
Redacció de projectes
Construcció i insta¡'¡acions

i edificació

Control de qualítat
Coneixements avan9ats d'AUTOCAD
Aparells de medició
Delineació d'obres d'edificació
Gestió urbanistica local
Urbanisme

i via pública

Politiques locals d'habitatge
Aplicacions informátiques per a I'actualització
Cartografia i Sistemes d'lnformació Territorial
Disciplina urbanistica
Uicencies urbanistiques
Rehabilitació d'edificis

i manteniment

de cartografia municipal

Planejament urbanístíc
Geografia urbana
Gestió d'obres municipals
Planificació d'obres públiques
Gestió del medíambient
Auditoria medi ambiental í Agenda 21 local.
Gestió d'espais naturals
Jardineria
Paissatgisme
Ciencies ambientals
Neteja viária i residus
Procediments d'inspecció
Manteniment
Manteniment
Fusteria
Pintura
Manyeria
Construcció,

básic

obra i manteniment

Construcció i manteniment d'estructures metaliques
Manteniment d' infrastructura viária
Mecánica i electricitat básica de l' automóbil
Obra civil
Obra auxiliar d'edificació
Material de construcció
Manteniment basic de vehicles,
Manteniment d'edificis
Utilització i conducció de maquinária
Manteniment d'espais verds
Instal·lacions d'aigua
Xarxes de reg aulomátiques
Tractaments fitosanitaris
Vigiláncia
Arxiu í documentació
-----.--

de jardineria.

de jardins públics

Conservadó i patrimoni documental
Tractament i gestió informática de dades
Documentació i arxivistica
Tractament de la documenlació
Catalogació
Bibliografia i fonts d'informació

__
Protocol

~
....~._ T ractament de documents
i relacíons públiques
Nocions de comunicació i protocol
Protocol básic
Protocol
Relacions pÚbliques i protocol
Organització d'actes institucíonals

Comunicació
Comunicació
Comunicació

institucional
interna

Imatge corporativa
Audiovisuals i telematica
T écniques escrites de comunicació
Llengua catalana aplicada a I'Administració
Arts gráfiques
Técniques de disseny gráfic aplicades al tractament
manteniment de pagines web.
Tecniques de publicitat
rojectes
Recerca de finan9ament
Gestió en centres d'estudis
Gestió i avaluació de projectes
Elaboració de memóries
Conducció de reunions
Juridic
Procediment

administratiu

Dret penal I processal
Dret públic i local

d'imatge, presentacions

multimédia

i construcció

i

Régim jurídic administració
Oret administratiu
Oret civil
Ore! urbanistic
Oret tributari
Oret immobiliari

local.

Legislació cadastral
Oret mercantil
Oret financer
Normativa urbanistica basica
Normativa en materia urbanística
Legisladó

sectorial en materia de serveis

Régim jurídic patrimonial de les administracions
Normativa en materia d'activitats i instal,lacions

públiques

Regim sancionador
Oret laboral
Oret de la funció pública
L1ei de protecció de dades personals
Ore! síndical
Normativa de serveis socials
Normativa basica en matéria de consum
Normativa de defensa del consumidor
Normativa mediambiental
Economia
Gestió tributária
Hisenda Local
Instruments de finan<;:ament de les EELL
Gestió i analisi socioeconómica
Gestió, desenvolupament
Fiscalitat
Tributació

social, económic

i ambiental

Recaptació
Comptabilitat pública
Gestió económico-financera
Valoracions immobiliáries
Gestió de compres
Comptabilitat analitica
Programes europeus de promoció económica
Oesenvolupament
económic municipal
Comer<;:
Serveis de promoció económica
Pla comptable deis EELL
Análisi financera
Auditoria
Control intern
Plans de tresoreria
Cadastre

i Iluita contra I'atur

local

Polícia
Seguretat pública
Plans d'emergéncia
Seguretat d'edificis i instal'lacions
Primers auxilis
Seguretat
___
Proteccíó

ciutadana

~, Gestió del tránsit
Civil
Elaboració i gestió de plans d'emergencia
Salvament i socorrisme
Prevenció i extinció d'incendis
Plans d'emergéncia

Atenció

al públíc
Atenció al públic
Qualitat, informació
Atenció ciutadana

i atenció ciutadana,

RRHH
Valoració

de lIocs de treball

Politiques de gestió de recursos
Gestió de la formació
Prevenció de riscos laborals

humans

Ergonomia
Organilzació
Análisi i reingenyeria de processos
Selecció del personal al servei deis ens locals
Relacions laborals
Gestió de nómines
Regim retributiu del personal al servei deis EELL
Expedients disciplinaris
ies de la Informació
ila Comunicadó
Administració electrónica
Projectes de telecomunicacions
Sistemes de seguretat informática
Informática de gestió
Xarxes informátiques i telemátiques
Telecomunicacions
Gestió de sistemes
Telefonia

de comunicació

RadiOcomunicacions
Fibra óptica
Xarxes de comunicació
Xarxes locals
Sistemes web
Hardware
Software

telematics

"Sistemes operatius
L1enguatge de programació
Bases de dades
Participació

~__ Administració de Sistemes
ciutadana, Acció Institucional

~~-- ----~- Ciéncies polítiques i sociologia
Cooperació al desenvolupament
Immigració
Técniques d'investigació social
Assocíacionisme
Politiques de participació
ersonals

ciutadana

Politiques educatives
Gestió de centres educatius
Atenció a la diversitat
Politiques de promoció de I'esport
Instal-Iacions esportives
Dinamització i animació esportiva
Salut pública
Salut comunitaria
Consum
T écniques de laboratori
Manipulació d'aliments
Epidemiologia i investigació
Protecció de la salut
Higiene alimentaria
Legionel-Iosi
Aig ues de consum i recreatives
Anímals de companyia
Plagues urbanes
Promoció de la salut
Organització deis serveís socials a l'Admó local
Marginació social
Habilitats social s
Assisténcia a persones amb dísmínució
Assisténcia a persones grans
T reball familiar
Politiques sectorials: cultura, joventut i gent gran
Programació cultural
Gestíó cultural
Gestió d'equipaments culturals
T écníques d'animació cultural i dinamització
Monitoratge de lIeure
Manteníment basic d'instal-Iacíons
Treball comunitari
Gestió de centres cívics i socioculturals
Dinamització de grups
Dinamització comunitaria
Animació sociocultural
Associacionisme

juvenil

Associacionisme

ve"inal

Ocupació i inserció juvenil
Politiques de dinamització de gent gran
Polítiques juvenils
Altres
Idiomes
Seguretat viaria

de la lectura

