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ANNEX 1: MODIFICACIONS DE L’ANNEX 1 DE LA RELACIÓ INICIAL DE 

LLOCS DE TREBALL

1. Modificacions de l’annex 1 de la Relació inicial de Llocs de Treball 

aprovada pel Plenari Municipal amb data 21 de desembre de 2018

A continuació, es detallen les fitxes de tots els llocs de treball afectats per aquest 

expedient. 
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Ajudant de serveis auxiliars 
Codi del lloc: 12LAPBIBA01

Classificació

Classe de lloc                            Base
Vinculació                                  Laboral
Subgrup d’accés                       AP
Nivell de destinació 12     
Àmbit funcional    Llocs base
Sistema de provisió                 Adscripció inicial

Categories d’accés al lloc

Ajudant de serveis auxiliars                             

Esquema retributiu

Destinació:  12

Específic:  90.60

Circumstancial: 

Altres requeriments del lloc

Nivell competencial 

Compromís professional 1

Treball en equip 1

Orientació a servei públic 1

Autoconfiança 1

Rigor i organització 1

Funcions 

 Realitzar tasques de suport per a la classificació i distribució de 

correspondència, documentació i/o material d’oficina.

 Realitzar tasques de suport en la logística i manteniment bàsics de les 

instal·lacions.

 Realitzar tasques de suport bàsic a la  gestió administrativa i documental.

 Realitzar tasques de suport d’atenció i orientació de les persones visitants 

i/o usuàries

 Col·laborar amb les bones pràctiques ambientals: reciclatge d'envasos, 

destrucció de paper i punt verd.

Observacions
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