
                       

            

       

         

              

     

GASETA MUNICIPAL
	
Butlletí Oficial de l'Ajuntament de Barcelona 

13 de Juliol del 2017 

Disposicions normatives Acords d’altres òrgans de govern 

ACORD DEL CONSELL MUNICIPAL 667/2017, de 30 de juny, de 
modificació de l’annex 1 i 3 del Catàleg de Llocs de Treball de 
l’Ajuntament de Barcelona 

El Consell Municipal, en sessió del dia 30 de juny de 2017, adoptà el següent acord: 

Modificar l’annex 1 i 3 del Catàleg de Llocs de Treball de l’Ajuntament de Barcelona, 
aprovat per acord del Plenari del Consell Municipal de 21 de desembre de 2012, en 
els termes que s’adjunten als annexos d’aquest expedient. 

Publicar aquest acord i els seus annexes a la Gaseta Municipal i al web municipal i de 
forma resumida al Butlletí Oficial de la Província. 

ANNEX 1. 

Modificacions a l’annex 1 del catàleg de llocs de treball 

Aquest annex conté les modificacions a realitzar sobre l’annex 1 del catàleg de llocs 
de treball. 

Modificacions a l’Annex 1: Catàleg de llocs de treball, de l’Acord del Consell Plenari 
del 21 de desembre de 2012, modificat el 24 de juliol de 2013, sobre l’aprovació del 
Sistema d’Ordenació Municipal. 

Creació de lloc de treball 80.40.SP.20 Tècnic/a 4 de la Família de Serveis de Ciències 
i Salut Pública. 

Fitxa del lloc de treball creat: 

TÈCNIC 4 80.40.SP.20 

Família professional: Serveis de Ciències i Salut Pública 

Classificació 

Àmbit funcional 

Tipus de lloc 

Vinculació 

Subgrup d’accés 

Destinació 

Sistema de provisió 

DirectiuComandament Tècnic Suport 

Gestió de Projectes Tècnic 

Funcionària Laboral Eventual 

A1 A2 C1 C2 E 

20 

Lliure designació  Lliure nomenament Concurs de mèrits 

1 
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TÈCNIC 4 80.40.SP.20 

Família professional: Serveis de Ciències i Salut Pública 

Classe de lloc Lloc de promoció Lloc base 

Nivell Hay 10 

Categories 

Fisioterapeuta 

Esquema retributiu Competències 

Destinació 20 Compromís professional 2 

Complement 80.40 
específic Treball en equip 2 

Orientació a servei públic 3 

Pensament analític 2 

Recerca d’informació i actualització de coneixement 2 

Flexibilitat i obertura al canvi 2 

Autoconfiança 2 

Rigor i Organització NA 

Comunicació i Influència NA 

Empatia 3 

Visió global NA 

Lideratge i desenvolupament NA 

Confidencialitat NA 

Direcció de persones NA 

Missió 

Realitzar funcions de caràcter tècnic pròpies de la seva família professional, integrades dins 
de processos definits i actuant en un pla operatiu que siguin competència de l’òrgan on 
presten els seus serveis. 

Descripció funcional 

1. Les funcions bàsiques del lloc de treball són: 

- Prestar serveis directes ciutadans realitzant valoració diagnòstica i tractament 
fisioterapèutic, determinant mesures i mobilitzant els recursos disponibles, en el marc de 
les competències de l’òrgan on presten els seus serveis (4.14) 

- Executar treballs tècnics de la seva especialitat, sobre les matèries que siguin 
competència de l’òrgan on presten els seus serveis (4.7) 

- Redactar informes, dictàmens o propostes de resolució que siguin competència de l’òrgan 
on presten els seus serveis, d’acord amb la normativa o els procediments establerts (4.5) 

2. Aquest tipus de tècnic actua en un pla operatiu, interpretant els procediments de cara a 
resoldre els problemes dins de normes o marcs establerts. 

3. Requereixen d’un coneixement ampli i especialitzat de mètodes, tècniques i processos. 

4. Les tasques d’aquest lloc de treball es desenvolupen habitualment dins d’un marc 
estandarditzat. 
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TÈCNIC 4 80.40.SP.20 

Família professional: Serveis de Ciències i Salut Pública 

5. Disposen de llibertat per planificar i organitzar el seu temps. 

6. Requereixen de la capacitat de comunicació i influència necessària per interactuar amb la 
ciutadania o amb personal de la Corporació Municipal influint-los i donant-los servei en el 
seu àmbit de competència. 

ANNEX 2. Modificacions a l’annex 3 del catàleg de llocs de treball 

Aquest annex conté les modificacions a realitzar sobre el punt 4 de l’annex 3 
(Retribucions complementàries: complement específic circumstancial) de l’Acord del 
Consell Plenari sobre l’aprovació del Sistema d’Ordenació Municipal. 

On posava: 

m) Atenció directa intensiva: s’atribueix a les dotacions de llocs de treball sense 
comandament assignades a: oficines d’atenció directa intensiva (OAC, IMH i OMIC); 
a les dotacions de llocs tècnics d’atenció directa intensiva assignades als CSS i EAIA; 
a les dotacions de llocs de suport d’atenció directa intensiva assignades als CSS i 
EAIA; a les dotacions de llocs de treball sense comandament que tinguin assignades 
la resolució de llicències i inspeccions al territori, amb atenció directa intensiva; i a 
les dotacions de llocs de treball de les escoles bressol. 

Ha de dir: 

m) Atenció directa intensiva: s’atribueix a les dotacions de llocs de treball sense 
comandament assignades a: oficines d’atenció directa intensiva (OAC; IMH i OMIC); 
a les dotacions de llocs tècnics d’atenció directa intensiva assignades a CSS, EAIA, 
PIAD i SARA; a les dotacions de llocs de suport d’atenció directa intensiva assignades 
als CSS, PIAD i SARA, a les dotacions de llocs de treball sense comandament que 
tinguin assignades la resolució de llicències i inspeccions al territori, amb atenció 
directa intensiva; i a les dotacions de llocs de treball de les escoles bressol. 

Els imports per a cada lloc de treball dels diferents factors del complement específic 
circumstancial no es modifiquen, i són els que es presenten a la taula annexa: 

Denominació Total 

Atenció directa intensiva 

Plus atenció directa intensiva en oficines. Grup C 169,68 

Plus atenció directa intensiva serveis socials bàsics, EAIA, PIAD i SARA. 
Grup A 157,56 
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Denominació Total 

Plus atenció directa intensiva serveis de llicències i inspecció. Grup A 246,44 

Plus atenció directa intensiva serveis de llicències i inspecció. Grup C 34,34 

Plus atenció directa intensiva escoles bressol 59,19 

Plus atenció directa intensiva serveis socials bàsics, EAIA, PIAD i SARA. 
Grup C 65,65 
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