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Dimarts, 31 de desembre de 2013

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Barcelona

ANUNCI

El plenari  del Consell  Municipal  en sessió del  dia 20 de desembre de 2013 va acordar:  APROVAR inicialment les 
modificacions del catàleg de llocs de treball, categories professionals i taules retributives respecte a les aprovades pels 
acords del plenari del Consell Municipal de 21 de desembre de 2012 i 24 de juliol de 2013, en els termes que s'adjunten  
a l'annex. SOTMETRE aquest acord i el seu annex a informació pública durant un termini de trenta dies i, si no s’hi 
formulen reclamacions o al·legacions, tenir per elevat automàticament aquest acord d’aprovació inicial  a definitiva i 
publicar aquest acord i el seu annex 1 en la Gaseta municipal de Barcelona i al web municipal i de forma resumida al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Annex 1. Modificacions als annexos 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, que inclou el catàleg de llocs de treball de l’Ajuntament  
de Barcelona, les categories professionals i les taules retributives.

Aquest annex conté les modificacions a realitzar sobre els annexos dels proppassats Acords del Consell Plenari sobre 
l’aprovació del Sistema d’Ordenació Municipal:

Annex 1: Catàleg de llocs de treball
Annex 2: Categories professionals
Annex 3: Taules retributives

Per a cada incorporació, modificació o eliminació es fa referència a la pàgina de la Gaseta Municipal en la que es va 
aprovar el text refós. La codificació de la pàgina (pe. la 4256) té la següent forma: GM-4256.

1. 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.

1.1. Creació de llocs de treball.

• Crear el lloc 92.10.PE.10 Bomber/a accés SPEIS.

• Crear el lloc 92.10.PE.20 Bomber/a C1 SPEIS.

• Crear el lloc 61.10.PE.10 Caporal/a C1 SPEIS.

•  Crear el lloc base de Tècnic 3 SPEIS de la família de Prevenció i Extinció amb el codi 80.30.PE.50, d’accés a la  
categoria de TS SPEIS.

•  Crear el lloc base de Tècnic 4 SPEIS de la família de Prevenció i Extinció amb el codi 80.40.PE.30, d’accés a la  
categoria de TM SPEIS.

•  Crear el lloc de Tècnic 3 SPEIS de la família de Prevenció i Extinció amb el codi 80.30.PE.60, de promoció de la  
categoria de TM en Infermeria del SPEIS.

•  Crear el lloc base de Tècnic 4 SPEIS de la família de Prevenció i Extinció amb el codi 80.40.PE.40, d’accés a la  
categoria de TM en Infermeria del SPEIS.

•  Crear el lloc de Cap de Secció 1 de la família General vincle laboral amb el codi 50.10.GE.20, d’accés a totes les 
categories A1/A2.

•  Crear el lloc de Cap de Secció 2 de la família General vincle laboral amb el codi 50.20.GE.20, d’accés a totes les 
categories C1.

•  Crear el lloc de Cap de Secció 3 de la família General vincle laboral amb el codi 50.30.GE.20, d’accés a totes les 
categories C1/C2.
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Dimarts, 31 de desembre de 2013

•  Crear el lloc de Suport 3 de la família General vincle laboral amb el codi 90.30.GE.30, d’accés a la categoria de  
Mestre/capatàs.

•  Crear el lloc de Suport 4 de la família General vincle laboral amb el codi 90.40.GE.50, d’accés a la categoria de  
Mestre/capatàs.

• Crear el lloc base de Suport 5 de la família General vincle laboral amb el codi 90.50.GE.30, d’accés a la categoria de 
Mestre/capatàs.

• Crear el lloc base de Suport 5 de la família General vincle laboral amb el codi 90.50.GE.40, d’accés a la categoria de 
Cuiner/a.

• Crear el lloc base de Suport 5 de la família General vincle laboral amb el codi 90.50.GE.50, d’accés a la categoria de 
Conductor/a.

•  Crear el lloc base de Tècnic 4 de la família de Serveis Socials vincle laboral amb el codi 80.40.SS.30, d’accés a la 
categoria de TM Logopèdia.

• Crear el lloc de Suport 1 de la família Serveis TIC vincle laboral amb el codi 90.10.TI.10, d’accés a la categoria de TA 
Informàtica.

• Crear el lloc de Suport 2 de la família Serveis TIC vincle laboral amb el codi 90.20.TI.10, d’accés a la categoria de TA 
Informàtica.

• Crear el lloc de Suport 3 de la família Serveis TIC vincle laboral amb el codi 90.30.TI.10, d’accés a la categoria de TA 
Informàtica.

• Crear el lloc base de Suport 4 de la família Serveis TIC vincle laboral amb el codi 90.40.TI.10, d’accés a la categoria de 
TA Informàtica.

1.2. Modificar la categoria d’accés als llocs.

• Modificar la categoria del lloc de Tècnic 1 SPEIS (80.10.PE.10), afegint-hi la de TS SPEIS (GM-4396).

• Modificar la categoria del lloc de Tècnic 2 SPEIS (80.20.PE.10), afegint-hi la de TS SPEIS i TM SPEIS (GM-4398).

• Modificar la categoria del lloc de Tècnic 3 SPEIS (80.30.PE.40), afegint-hi la de TM SPEIS (GM-4406).

•  Modificar la categoria d’accés del lloc de Suport 4 (90.40.GE.30) de la família General per la de TA Suport logístic 
(GM-4224).

• Modificar la categoria d’accés del lloc de Suport 4 (90.40.SP.10) de la família de Serveis de Ciències i Salut Pública  
per la de TA sociosanitari de residències (GM-4352).

1.3. Amortització de llocs de treball.

• Amortitzar el lloc de Tècnic 3 de la família de Serveis educatius 80.30.SE.30 (GM-4253).
• Amortitzar el lloc de Tècnic 3 de la família de Serveis educatius 80.30.SE.40 (GM-4255).
• Amortitzar el lloc de Tècnic 3 de la família de Serveis educatius 80.30.SE.50 (GM-4257).
• Amortitzar el lloc de Tècnic 3 de la família de Serveis educatius 80.30.SE.60 (GM-4259).
• Amortitzar el lloc de Tècnic 4 de la família de Serveis educatius 80.40.SE.40 (GM-4269).
• Amortitzar el lloc de Tècnic 1 de la família de Serveis de Ciències i Salut Pública 80.10.SP.20 (GM-4338).
• Amortitzar el lloc de Tècnic 2 de la família de Serveis de Ciències i Salut Pública 80.20.SP.20 (GM-4341).
• Amortitzar el lloc de Tècnic 3 de la família de Serveis de Ciències i Salut Pública 80.30.SP.20 (GM-4343).
• Amortitzar el lloc de Tècnic 3 de la família de Serveis de Ciències i Salut Pública 80.30.SP.60 (GM-4349).
• Amortitzar el lloc de Suport 4 de la família de Serveis de Ciències i Salut Pública 90.40.SP.20 (GM-4353).
• Amortitzar el lloc de Suport 5 de la família de Serveis de Ciències i Salut Pública 90.50.SP.10 (GM-4354).
• Amortitzar el lloc de Suport 4 de la família de Serveis d’Arts 90.40.AC.10 (GM-4369).
• Amortitzar el lloc de Bomber/a de la família de Prevenció i Extinció 91.20.PE.10 (GM-4418).
• Amortitzar el lloc de Caporal/a de la família de Prevenció i Extinció 60.70.PE.10 (GM-4416).

A  continuació  es  mostra  el  nou  mapa  de  llocs  amb  la  incorporació  dels  canvis  i  les  fitxes  dels  llocs  de  treball  
corresponents als punts 1.1 i 1.2.
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Àmbit Funcional Tipus de lloc Subtipus

de lloc

Famílies  Professionals

General Serv. Socials Serv. Educatius Serveis  Urbanístics i d’Obra Serv. TIC Serveis de Gestió i Adminis-tració Serveis  Jurídics Guàrdia Urbana Prevenció i Extinció Serveis de Ciències i Salut Serv. d’Arts Serveis de Suport Polític

Gerència Gerent X

Direcció Direcció 1 X X X

Directiva Direcció 2 X X X

Direcció de Cap de la GU X X

Cossos Especials Intendent Major GU X

Intendent GU X

Cap de Cap Dept. 1 X X X

Departament Cap Dept. 2 X X

Cap Secció 1 X

Cap de Secció Cap Secció 2 X

Comandament Cap Secció 3 X

Inspector GU X

Sotsinspecció GU X

Comandament Sotsoficials SPEIS X

de Cossos Sergent GU X

Especials Sergent SPEIS X

Caporal GU X

Caporal SPEIS X

Caporal GU 2a. activitat X

Gestió de Gestió Projectes 1 X

Projectes Gestió Projectes 2 X

Tècnic Tècnic 1 X X X X X X X X X X

Tècnic 2 X X X X X X X X X X

Tècnic Tècnic 3 X X X X X X X X X X

Tècnic 4 X X X X X X X X X

Tècnic 5 X

Suport 1 X X X

Suport 2 X X X

Suport Suport Suport 3 X X X

Suport 4 X X X X X

Suport 5 X X X

Suport 6 X

Agent GU X

Cossos Especials Bomber SPEIS (extingir) X

Agent GU 2a. activitat X C
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Cap de Secció 1. 50.10.GE.20

Família professional: General
Classificació
Àmbit funcional: Comandament
Tipus de lloc: Cap de Secció
Vinculació: Laboral
Subgrup d’accés: A1, A2
Destinació: 24
Sistema de provisió: Concurs de mèrits
Classe de lloc: Lloc de promoció
Nivell Hay: 13
Categories
Totes les categories del Subgrup A1 i A2
Esquema retributiu
Destinació: 24
Complement específic: 50.10
Competències
Compromís professional: 4
Treball en equip: 3
Orientació a servei públic: 4
Pensament analític: 4
Recerca d’informació i actualització de coneixement: NA
Flexibilitat i obertura al canvi: 3
Autoconfiança: 3
Rigor i organització: NA
Comunicació i influència: NA
Empatia: 4
Visió global: NA
Lideratge i desenvolupament: 4
Confidencialitat: NA
Direcció de persones: 3

Missió

Coordinar i supervisar equips especialitzats que es responsabilitzen d’un o més programes i processos tècnics d’un 
servei  integrat,  d’acord amb les directrius del  cap,  la  normativa establerta  i  les  necessitats  plantejades  per  tal  de 
d’aconseguir l’adequat desplegament i resolució d’aquests programes i processos en termes d’eficàcia i qualitat.

Descripció funcional

1. Les funcions bàsiques del lloc de treball són:

• Dissenyar i realitzar el desenvolupament de la programació de l‘equip de tècnics i professionals en el marc d’actuació 
fixat i sota les directrius de l‘òrgan superior on esta adscrit l’equip o centre prestador de serveis (3.22)

• Coordinar els recursos humans adscrits al centre o equip, i gestionar els recursos econòmics assignats (2.8)

• Realitzar el seguiment i control de la prestació de serveis (4.1)

2. Integra totes les activitats o processos que constitueixen una funció o servei complet. Habitualment coordina un equip 
de  persones  amb  perfil  tècnic  i  especialitzat,  requerint  així  d’una  alta  capacitat  de  comunicació  i  influència  per 
desenvolupar-lo i motivar-lo i d’un coneixement especialitzat de la funció o servei.

3. Les tasques d’aquest lloc de treball es desenvolupen en un marc normatiu o de processos estandarditzats.

4. Les tasques d’aquest lloc de treball requereixen de la interacció amb la ciutadania o amb personal de la Corporació 
Municipal per informar-los o assistir-los sobre els procediments, serveis i recursos que siguin competència de l’òrgan on 
presten els seus serveis. De la mateixa manera es requereix de la relació amb proveïdors externs i altres operadors per  
dur a terme el control de serveis fruit de contractes, convenis o altres sistemes de col·laboració. Poden representar 
tècnicament a la Corporació Municipal en les relacions amb entitats internes i externes.
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5. Aquest lloc de treball  requereixen d’un profund coneixement sobre una àmplia varietat de procediments i  poden 
contribuir  a  la  seva  millora  a  través  de  propostes  i  de  la  competència  tècnica  d’una  llicenciatura,  enginyeria  o 
arquitectura superior o mitjana, amb coneixements específics en els processos i sistemàtica de treball. El lloc requereix 
de capacitat de coordinació d’equips.

Cap de Secció 2. 50.20.GE.20

Família professional: General
Classificació
Àmbit funcional: Comandament
Tipus de lloc: Cap de Secció
Vinculació: Laboral
Subgrup d’accés: c1
Destinació: 22
Sistema de provisió: Concurs de mèrits
Classe de lloc: Lloc de promoció
Nivell Hay: 11
Categories
Totes les categories del Subgrup C1
Esquema retributiu
Destinació: 22
Complement específic: 50.20
Competències
Compromís professional: 4
Treball en equip: 3
Orientació a servei públic: 3
Pensament analític: 3
Recerca d’informació i actualització de coneixement: NA
Flexibilitat i obertura al canvi: 3
Autoconfiança: 2
Rigor i organització: NA
Comunicació i influència: NA
Empatia: 3
Visió global: NA
Lideratge i desenvolupament: 3
Confidencialitat: NA
Direcció de persones: 3

Missió

Coordinar i supervisar equips que es responsabilitzen d’un o més programes i processos tècnics d’un servei integrat, 
d’acord amb les directrius del cap, la normativa establerta i les necessitats plantejades per tal de d’aconseguir l’adequat 
desplegament i resolució d’aquests programes i processos en termes d’eficàcia i qualitat.

Descripció funcional

1. Les funcions bàsiques del lloc de treball són:

• Dissenyar i realitzar el desenvolupament de la programació de l‘equip de tècnics i professionals en el marc d’actuació 
fixat i sota les directrius de l‘òrgan superior on esta adscrit l’equip o centre prestador de serveis (3.22)

• Coordinar els recursos humans adscrits al centre o equip, i gestionar els recursos econòmics assignats (2.8)

• Realitzar el seguiment i control de la prestació de serveis (4.1)

2.  Supervisa activitats operatives de forma propera,  integrades dins de procediments i  processos diversos definits. 
Habitualment  coordina  equips  tècnics  operatius,  requerint  d’una  capacitat  d’interacció  per  distribuir,  organitzar  i 
supervisar el treball de l’equip i d’un coneixement ampli de mètodes, tècniques i processos.

3.  Les  tasques  d’aquest  lloc  de  treball  requereixen  de  supervisió  i  disposen  de  certa  de  llibertat  d’actuació.  La 
coordinació es duu a terme mitjançant informes de gestió, a demanda d’informació del cap i a través de les reunions 
periòdiques establertes
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4. Les tasques d’aquest lloc de treball es desenvolupen en un marc normatiu o de processos estandarditzats.

5. Les tasques d’aquest lloc de treball requereixen de la interacció amb la ciutadania o amb personal de la Corporació 
Municipal per informar-los o assistir-los sobre els procediments, serveis i recursos que siguin competència de l’òrgan on 
presten els seus serveis. De la mateixa manera es requereix de la relació amb proveïdors externs i altres operadors per 
dur a terme el control de serveis. Poden representar tècnicament a la Corporació Municipal en les relacions amb entitats 
internes i externes.

6. Aquest lloc de treball  requereix de la competència tècnica d’una llicenciatura, enginyeria o arquitectura mitjana o 
d’amplis coneixements específics en els processos i sistemàtica de treball. El lloc requereix de capacitat de coordinació 
d’equips.

Cap de Secció 3. 50.30.GE.20

Família professional: General
Classificació
Àmbit funcional: Comandament
Tipus de lloc: Cap de Secció
Vinculació: Laboral
Subgrup d’accés: C1
Destinació: 18
Sistema de provisió: Concurs de mèrits
Classe de lloc: Lloc de promoció
Nivell Hay: 9
Categories
Totes les categories del Subgrup C1 i C2
Esquema retributiu
Destinació: 18
Complement específic: 50.30
Competències
Compromís professional: 3
Treball en equip: 3
Orientació a servei públic: 3
Pensament analític: 2
Recerca d’informació i actualització de coneixement: NA
Flexibilitat i obertura al canvi: 2
Autoconfiança: 2
Rigor i organització: NA
Comunicació i influència: NA
Empatia: 2
Visió global: NA
Lideratge i desenvolupament: 2
Confidencialitat: NA
Direcció de persones: 2

Missió

Coordinar equips de suport i controlar la realització d’activitats operatives integrades en processos estandarditzats, així 
com preveure les necessitats dels recursos necessaris per el desenvolupament de les activitats encomanades.

Descripció funcional

1. Les funcions bàsiques del lloc de treball són:

• Coordinar l’equip de treballadors assignat distribuint i supervisant les tasques que realitzen (2.12)

•  Coordinar els recursos materials assignats: control i seguiment dels estocs, realització de comandes i elaboració de 
previsions de futures necessitats (5.1)

• Realitzar el seguiment i control de les tasques a desenvolupar segons indicacions i ordre de prioritat (5.2)

C
V

E
-N

úm
. d

e 
re

gi
st

re
: 0

22
01

30
32

52
4



7

Dimarts, 31 de desembre de 2013

• Controlar la producció diària vetllant pel compliment dels terminis de lliurament i la correcta realització dels productes 
en base a les previsions (5.3)

2.  Supervisa activitats operatives de forma propera,  integrades dins de procediments i  processos poc diversificats. 
Habitualment coordina equips operatius, requerint així d’una capacitat d’interacció per distribuir, organitzar i supervisar 
el  treball  de  l’equip  i  d’un  coneixement  ampli  de  mètodes,  tècniques  pràctiques.  Aquests  llocs  estan  centrats  en 
supervisar activitats operatives i resoldre els problemes derivats de la seva execució.

3. Les tasques d’aquest lloc de treball requereixen de la supervisió d’un superior sobre els resultats dels processos per 
tal  de  validar  l’alineament  de la  seva tasca als  objectius de l’òrgan on presten els  seus  serveis.  El  lloc  requereix 
autonomia per prioritzar processos i tasques entre el seu personal i permet escollir  o proposar alternatives dins les 
directrius fixades.

4.  Les  tasques  d’aquest  lloc  de  treball  requereixen  de  l’actuació  sobre  un  marc  normatiu  i/o  de  processos 
estandarditzats, dins de l’òrgan on presten els seus serveis.

5. Les tasques d’aquest lloc de treball requereixen de la interacció amb la ciutadania o amb personal de la Corporació 
Municipal  per informar-los o assistir-los sobre els procediments,  criteris,  serveis  i  recursos que estan sota la  seva 
responsabilitat.

6. Aquest lloc de treball requereix de coneixements específics sobre els processos tècnics i administratius que estan 
sota la seva responsabilitat. El lloc requereix habilitat en la coordinació de persones.

1.

SUPORT 3. 90.30.GE.30

Família professional: General
Classificació
Àmbit funcional: Suport
Tipus de lloc: Suport
Vinculació: Laboral
Subgrup d’accés: C2
Destinació: 18
Sistema de provisió: Concurs de mèrits
Classe de lloc: Lloc de promoció
Nivell Hay: 8
Categories
Mestre/Capatàs
Esquema retributiu
Destinació: 18
Complement específic: 90.30
Competències
Compromís professional:
Treball en equip:
Orientació a servei públic:
Pensament analític:
Recerca d’informació i actualització de coneixement:
Flexibilitat i obertura al canvi:
Autoconfiança:
Rigor i organització:
Comunicació i influència:
Empatia:
Visió global:
Lideratge i desenvolupament:
Confidencialitat:
Direcció de persones:
Missió
Pendent decret d’Alcaldia
Descripció funcional
Pendent decret d’Alcaldia C
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SUPORT 4. 90.40.GE.50

Família professional: General
Classificació
Àmbit funcional: Suport
Tipus de lloc: Suport
Vinculació: Laboral
Subgrup d’accés: C2
Destinació: 16
Sistema de provisió: Concurs de mèrits
Classe de lloc: Lloc de promoció
Nivell Hay: 7
Categories
Mestre/Capatàs
Esquema retributiu
Destinació: 16
Complement específic: 90.40
Competències
Compromís professional:
Treball en equip:
Orientació a servei públic:
Pensament analític:
Recerca d’informació i actualització de coneixement:
Flexibilitat i obertura al canvi:
Autoconfiança:
Rigor i organització:
Comunicació i influència:
Empatia:
Visió global:
Lideratge i desenvolupament:
Confidencialitat:
Direcció de persones:
Missió
Pendent decret d’Alcaldia
Descripció funcional
Pendent decret d’Alcaldia

SUPORT 5. 90.50.GE.30

Família professional: General
Classificació
Àmbit funcional: Suport
Tipus de lloc: Suport
Vinculació: Laboral
Subgrup d’accés: C2
Destinació: 14
Sistema de provisió: Concurs de mèrits
Classe de lloc: Lloc de promoció
Nivell Hay: 6
Categories
Mestre/Capatàs
Esquema retributiu
Destinació: 14
Complement específic: 90.50
Competències
Compromís professional:
Treball en equip:
Orientació a servei públic:
Pensament analític:
Recerca d’informació i actualització de coneixement:
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Flexibilitat i obertura al canvi:
Autoconfiança:
Rigor i organització:
Comunicació i influència:
Empatia:
Visió global:
Lideratge i desenvolupament:
Confidencialitat:
Direcció de persones:
Missió
Pendent decret d’Alcaldia
Descripció funcional
Pendent decret d’Alcaldia

SUPORT 5. 90.50.GE.40

Família professional: General
Classificació
Àmbit funcional: Suport
Tipus de lloc: Suport
Vinculació: Laboral
Subgrup d’accés: C2
Destinació: 14
Sistema de provisió: Concurs de mèrits
Classe de lloc: Lloc base
Nivell Hay: 6
Categories
Cuiner/a
Esquema retributiu
Destinació: 14
Complement específic: 90.50
Competències
Compromís professional:
Treball en equip:
Orientació a servei públic:
Pensament analític:
Recerca d’informació i actualització de coneixement:
Flexibilitat i obertura al canvi:
Autoconfiança:
Rigor i organització:
Comunicació i influència:
Empatia:
Visió global:
Lideratge i desenvolupament:
Confidencialitat:
Direcció de persones:
Missió
Pendent decret d’Alcaldia
Descripció funcional
Pendent decret d’Alcaldia

SUPORT 5. 90.50.GE.50

Família professional: General
Classificació
Àmbit funcional: Suport
Tipus de lloc: Suport
Vinculació: Laboral
Subgrup d’accés: C2
Destinació: 14
Sistema de provisió: Concurs de mèrits
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Classe de lloc: Lloc base
Nivell Hay: 6
Categories
Conductor/a
Esquema retributiu
Destinació: 14
Complement específic: 90.50
Competències
Compromís professional:
Treball en equip:
Orientació a servei públic:
Pensament analític:
Recerca d’informació i actualització de coneixement:
Flexibilitat i obertura al canvi:
Autoconfiança:
Rigor i organització:
Comunicació i influència:
Empatia:
Visió global:
Lideratge i desenvolupament:
Confidencialitat:
Direcció de persones:
Missió
Pendent decret d’Alcaldia
Descripció funcional
Pendent decret d’Alcaldia

Tècnic 4. 80.40.SS.30

Família professional: Serveis Socials
Classificació
Àmbit funcional: Tècnic
Tipus de lloc: Tècnic
Vinculació: Laboral
Subgrup d’accés: A2
Destinació: 20
Sistema de provisió: Concurs de mèrits
Classe de lloc: Lloc base
Nivell Hay: 10
Categories
TM Logopèdia
Esquema retributiu
Destinació: 20
Complement específic: 80.40
Competències
Compromís professional: 2
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
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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 i/o usuaris de la Corporació Municipal determinant mesures i mobilitzant els recursos 
disponibles, en el marc de les competències de l’òrgan on presten els seus serveis (4.6)

• 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)

• Exercir l’actuació inspectora, si correspon a l’òrgan on presten els seus serveis (4.8)

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.

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.

SUPORT 1. 90.10.TI.10

Família professional: Serveis TIC
Classificació
Àmbit funcional: Suport
Tipus de lloc: Suport
Vinculació: Laboral
Subgrup d’accés: C1
Destinació: 22
Sistema de provisió: Concurs de mèrits
Classe de lloc: Lloc de promoció
Nivell Hay: 10
Categories
TA Informàtica
Esquema retributiu
Destinació: 22
Complement específic: 90.10
Competències
Compromís professional:
Treball en equip:
Orientació a servei públic:
Pensament analític:
Recerca d’informació i actualització de coneixement:
Flexibilitat i obertura al canvi:
Autoconfiança:
Rigor i organització:
Comunicació i influència:
Empatia:
Visió global:
Lideratge i desenvolupament:
Confidencialitat:
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Direcció de persones:
Missió

Pendent decret d’Alcaldia
Descripció funcional
Pendent decret d’Alcaldia

SUPORT 2. 90.20.TI.10

Família professional: Serveis TIC
Classificació
Àmbit funcional: Suport
Tipus de lloc: Suport
Vinculació: Laboral
Subgrup d’accés: C1
Destinació: 20
Sistema de provisió: Concurs de mèrits
Classe de lloc: Lloc de promoció
Nivell Hay: 9
Categories
TA Informàtica
Esquema retributiu
Destinació: 20
Complement específic: 90.20
Competències
Compromís professional:
Treball en equip:
Orientació a servei públic:
Pensament analític:
Recerca d’informació i actualització de coneixement:
Flexibilitat i obertura al canvi:
Autoconfiança:
Rigor i organització:
Comunicació i influència:
Empatia:
Visió global:
Lideratge i desenvolupament:
Confidencialitat:
Direcció de persones:

Missió

Pendent decret d’Alcaldia
Descripció funcional
Pendent decret d’Alcaldia

SUPORT 3. 90.30.TI.10

Família professional: Serveis TIC
Classificació
Àmbit funcional: Suport
Tipus de lloc: Suport
Vinculació: Laboral
Subgrup d’accés: C1
Destinació: 18
Sistema de provisió: Concurs de mèrits
Classe de lloc: Lloc de promoció
Nivell Hay: 8
Categories
TA Informàtica
Esquema retributiu
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Destinació: 18
Complement específic: 90.30
Competències
Compromís professional:
Treball en equip:
Orientació a servei públic:
Pensament analític:
Recerca d’informació i actualització de coneixement:
Flexibilitat i obertura al canvi:
Autoconfiança:
Rigor i organització:
Comunicació i influència:
Empatia:
Visió global:
Lideratge i desenvolupament:
Confidencialitat:
Direcció de persones:

Missió

Pendent decret d’Alcaldia
Descripció funcional
Pendent decret d’Alcaldia

SUPORT 4. 90.40.TI.10

Família professional: Serveis TIC
Classificació
Àmbit funcional: Suport
Tipus de lloc: Suport
Vinculació: Laboral
Subgrup d’accés: C1
Destinació: 16
Sistema de provisió: Concurs de mèrits
Classe de lloc: Lloc base
Nivell Hay: 7
Categories
TA Informàtica
Esquema retributiu
Destinació: 16
Complement específic: 90.40
Competències
Compromís professional:
Treball en equip:
Orientació a servei públic:
Pensament analític:
Recerca d’informació i actualització de coneixement:
Flexibilitat i obertura al canvi:
Autoconfiança:
Rigor i organització:
Comunicació i influència:
Empatia:
Visió global:
Lideratge i desenvolupament:
Confidencialitat:
Direcció de persones:

Missió

Pendent decret d’Alcaldia
Descripció funcional
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Pendent decret d’Alcaldia

SUPORT 4. 90.40.GE.30

Família professional: General
Classificació
Àmbit funcional: Suport
Tipus de lloc: Suport
Vinculació: Laboral
Subgrup d’accés: C1
Destinació: 16
Sistema de provisió: Concurs de mèrits
Classe de lloc: Lloc base
Nivell Hay: 7
Categories
Tècnic Auxiliar Suport Logístic
Esquema retributiu
Destinació: 16
Complement específic: 90.40
Competències
Compromís professional:
Treball en equip:
Orientació a servei públic:
Pensament analític:
Recerca d’informació i actualització de coneixement:
Flexibilitat i obertura al canvi:
Autoconfiança:
Rigor i organització:
Comunicació i influència:
Empatia:
Visió global:
Lideratge i desenvolupament:
Confidencialitat:
Direcció de persones:

Missió

Pendent decret d’Alcaldia
Descripció funcional
Pendent decret d’Alcaldia

SUPORT 4. 90.40.SP.10

Família professional: Serveis de Ciències i Salut Pública
Classificació
Àmbit funcional: Suport
Tipus de lloc: Suport
Vinculació: Laboral
Subgrup d’accés: C1
Destinació: 16
Sistema de provisió: Concurs de mèrits
Classe de lloc: Lloc base
Nivell Hay: 7
Categories
Tècnic Auxiliar sociosanitari de residències
Esquema retributiu
Destinació: 16
Complement específic: 90.40
Competències
Compromís professional:
Treball en equip:
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Orientació a servei públic:
Pensament analític:
Recerca d’informació i actualització de coneixement:
Flexibilitat i obertura al canvi:
Autoconfiança:
Rigor i organització:
Comunicació i influència:
Empatia:
Visió global:
Lideratge i desenvolupament:
Confidencialitat:
Direcció de persones:

Missió

Pendent decret d’Alcaldia
Descripció funcional
Pendent decret d’Alcaldia

Tècnic 1 SPEIS. 80.10.PE.10

Família professional: Serveis de Prevenció i Extinció
Classificació
Àmbit funcional: Tècnic
Tipus de lloc: Tècnic
Vinculació: Funcionària
Subgrup d’accés: A1
Destinació: 26
Sistema de provisió: Concurs de mèrits
Classe de lloc: Lloc de promoció
Nivell Hay: 15
Categories
TS Enginyeria, TS Arquitectura, TS Ciències i TS SPEIS
Esquema retributiu
Destinació: 26
Complement específic: 80.10
Competències
Compromís professional: 3
Treball en equip: 3
Orientació a servei públic: 4
Pensament analític: 4
Recerca d’informació i actualització de coneixement: 3
Flexibilitat i obertura al canvi: 2
Autoconfiança: NA
Rigor i organització: 3
Comunicació i influència: 3
Empatia: 3
Visió global: NA
Lideratge i desenvolupament: NA
Confidencialitat: NA
Direcció de persones: NA

Missió

Actuar com a referent de la seva família professional, en una o vàries de les seves especialitats, derivant del seu treball 
coneixements i experiència, criteris i directrius globals d’actuació aplicables a la Corporació Municipal, i desenvolupant 
els  processos  tècnics del  seu  àmbit  de  competència  en  matèries  considerades  crítiques  o  d’elevat  impacte per  a 
l’organització.

Descripció funcional C
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1. Les funcions bàsiques del lloc de treball són:

• Assessorar a la Corporació Municipal en les qüestions que siguin objecte de la seva família professional o en el marc  
d’una especialització concreta. Representar tècnicament en la seva especialitat a la Corporació Municipal (3.6)

• Establir línies de treball, criteris i marcs de referència en l’àmbit per la transformació i millor dels serveis, processos i  
recursos objecte de l’òrgan on presten els seus serveis i de la seva família professional (3.8)

•  Elaborar o dirigir l’elaboració d’informes, dictàmens o propostes de resolució de gran complexitat o impacte per a la 
Corporació Municipal. Assessorar a altres tècnics en la seva especialitat professional (3.7)

• Dirigir treballs tècnics i estudis de la seva família professional sobre les matèries competència de l’òrgan on presten els 
seus serveis (3.5)

• Exercir l’actuació inspectora i/o supervisió tècnica, si correspon a l’òrgan on presten els seus serveis (4.8)

2. Aquest tipus de tècnic actua en un àmbit tàctic i amb cert component estratègic, adaptant i traduint polítiques del seu 
àmbit funcional o de la seva família professional a processos tècnics i establint criteris d’actuació o de referència en el 
seu marc d’especialització.

3. És el màxim referent tècnic en la seva especialitat en la Corporació Municipal, requerint d’un coneixement ampli i 
contrastat en el seu camp tècnic, científic o especialitzat.

4.  Les  tasques  d’aquest  lloc  de  treball  es  desenvolupen  habitualment  sense  un  marc  normatiu  i/o  de  processos 
estandarditzats.

5. Disposen de llibertat per definir línies de treball i criteris d’actuació per desenvolupar les funcions de l’òrgan on actua i 
de la seva família professional.

6. Requereixen d’una alta capacitat de comunicació i influència per exercir un impacte a un alt nivell de l’organització, 
assessorant, influint i assolint maneres d’actuar o línies de treball noves o diferents.

7. No tenen ascendència jeràrquica sobre altres persones però sí una gran influència tècnica, podent supervisar tasques 
realitzades per altres tècnics.

Tècnic 2 SPEIS. 80.20.PE.10

Família professional: Serveis de Prevenció i Extinció
Classificació
Àmbit funcional: Tècnic
Tipus de lloc: Tècnic
Vinculació: Funcionària
Subgrup d’accés: A1, A2
Destinació: 24
Sistema de provisió: Concurs de mèrits
Classe de lloc: Lloc de promoció
Nivell Hay: 13
Categories
TS Enginyeria, TS Arquitectura, TS Ciències, TS SPEIS, TM Enginyeria, TM Arquitectura, TM SPEIS
Esquema retributiu
Destinació: 24
Complement específic: 80.20
Competències
Compromís professional: 3
Treball en equip: 3
Orientació a servei públic: 3
Pensament analític: 3
Recerca d’informació i actualització de coneixement: 3
Flexibilitat i obertura al canvi: 2
Autoconfiança: NA
Rigor i organització: 2
Comunicació i influència: 2 C
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Empatia: 4
Visió global: NA
Lideratge i desenvolupament: NA
Confidencialitat: NA
Direcció de persones: NA

Missió

Realitzar funcions tècniques pròpies de la seva família professional, en les matèries i processos que siguin competència 
de l’òrgan on presten els seus serveis, de manera autònoma, d’acord amb la normativa i directrius establertes.

Descripció funcional

1. Les funcions bàsiques del lloc de treball són:

• Definir procediments, normes, protocols i sistemes per al desenvolupament de l’actuació en l’àmbit de la seva família 
professional dins de l’òrgan on presten els seus serveis (3.11)

• Planificar la implantació i gestionar serveis competència de l’òrgan on s’adscriuen, i controlar la qualitat i compliment 
de la seva execució (3.13)

•  Planejar i desenvolupar treballs tècnics i estudis de la seva família professional, sobre les matèries competència de 
l’òrgan on presten els seus serveis (4.3)

•  Assessorar tècnicament sobre procediments relatius a les matèries, assumptes i  processos que siguin objecte de 
l’òrgan on presten els seus serveis (3.9)

• Supervisar informes, dictàmens i propostes de resolució realitzats per altres tècnics, i elaborar els de major complexitat 
(3.10)

• Realitzar tasques específiques de Cap de Guàrdia, si s'escau, d'acord amb el nivell d'emergència 4 (8.1)

2.  Aquest  tipus de tècnic  actua en  un àmbit  tàctic  i  amb component  tècnic,  contribuint  a  la  millora  de protocols  i 
processos del seu àmbit funcional o de la seva família professional.

3. Requereixen de coneixements en un camp tècnic, científic o especialitzat.

4.  Les  tasques  d’aquest  lloc  de  treball  es  desenvolupen  habitualment  dins  d’un  marc  normatiu  i  procediments 
estandarditzat,

5.  Disposen de llibertat  per implantar  l’operativa de l’òrgan on presta els seus serveis i  rebre supervisió sobre els 
resultats.

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.

7. Poden supervisar tasques realitzades per altres tècnics i administratius de l’òrgan on presta els seus serveis.

Tècnic 3 SPEIS. 80.30.PE.50

Família professional: Serveis de Prevenció i Extinció
Classificació
Àmbit funcional: Tècnic
Tipus de lloc: Tècnic
Vinculació: Funcionària
Subgrup d’accés: A1
Destinació: 22
Sistema de provisió: Concurs de mèrits
Classe de lloc: Lloc base
Nivell Hay: 12
Categories
TS SPEIS
Esquema retributiu
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Destinació: 22
Complement específic: 80.30
Competències
Compromís professional: 3
Treball en equip: 2
Orientació a servei públic: 3
Pensament analític: 3
Recerca d’informació i actualització de coneixement: 3
Flexibilitat i obertura al canvi: 2
Autoconfiança: 3
Rigor i organització: NA
Comunicació i influència: NA
Empatia: 4
Visió global: NA
Lideratge i desenvolupament: NA
Confidencialitat: NA
Direcció de persones: NA

Missió

Realitzar funcions complexes de caràcter tècnic pròpies de la seva família professional, en les matèries i processos que 
siguin competència de l’òrgan on presten els seus serveis.
Descripció funcional

1. Les funcions bàsiques del lloc de treball són:

• Desenvolupar treballs tècnics i estudis de la seva especialitat, sobre les matèries que siguin competència de l’òrgan on 
presten els seus serveis (4.4)

• 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)

• Prestar serveis directes ciutadans i/o usuaris de la Corporació Municipal determinant mesures i mobilitzant els recursos 
disponibles, en el marc de les competències de l’òrgan on presten els seus serveis (4.6)

•  Assessorar i donar suport a altres tècnics, en el marc de les Competències i recursos de l’òrgan on presten servei 
(3.12)

• Exercir l’actuació inspectora i/o supervisió tècnica, si correspon a l’òrgan on presten els seus serveis (4.8)

2. Aquest tipus de tècnic actua en un àmbit tàctic i amb component tècnic, realitzant tasques complexes de caràcter 
tècnic, integrades dins de processos definits, requerint de coneixement de la relació entre diferents processos del seu 
àmbit funcional o família professional.

3. Requereixen de coneixements en un camp tècnic, científic o especialitzat.

4.  Les  tasques  d’aquest  lloc  de  treball  es  desenvolupen  habitualment  dins  d’un  marc  normatiu  i  procediments 
estandarditzat.

5. Disposen de llibertat per planificar i organitzar el seu temps i rebre supervisió sobre els resultats.

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.

Tècnic 3 SPEIS. 80.30.PE.40

Família professional: Serveis de Prevenció i Extinció
Classificació
Àmbit funcional: Tècnic
Tipus de lloc: Tècnic
Vinculació: Funcionària
Subgrup d’accés: A2
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Destinació: 22
Sistema de provisió: Concurs de mèrits
Classe de lloc: Lloc de promoció
Nivell Hay: 12
Categories
TM Enginyeria, TM Arquitectura, TM SPEIS
Esquema retributiu
Destinació: 22
Complement específic: 80.30
Competències
Compromís professional: 3
Treball en equip: 2
Orientació a servei públic: 3
Pensament analític: 3
Recerca d’informació i actualització de coneixement: 3
Flexibilitat i obertura al canvi: 2
Autoconfiança: 3
Rigor i organització: NA
Comunicació i influència: NA
Empatia: 4
Visió global: NA
Lideratge i desenvolupament: NA
Confidencialitat: NA
Direcció de persones: NA

Missió

Realitzar funcions complexes de caràcter tècnic pròpies de la seva família professional, en les matèries i processos que 
siguin competència de l’òrgan on presten els seus serveis.

Descripció funcional

1. Les funcions bàsiques del lloc de treball són:

• Desenvolupar treballs tècnics i estudis de la seva especialitat, sobre les matèries que siguin competència de l’òrgan on 
presten els seus serveis (4.4)

• 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)

• Prestar serveis directes ciutadans i/o usuaris de la Corporació Municipal determinant mesures i mobilitzant els recursos 
disponibles, en el marc de les competències de l’òrgan on presten els seus serveis (4.6)

•  Assessorar i donar suport a altres tècnics, en el marc de les Competències i recursos de l’òrgan on presten servei 
(3.12)

• Exercir l’actuació inspectora i/o supervisió tècnica, si correspon a l’òrgan on presten els seus serveis (4.8)

2. Aquest tipus de tècnic actua en un àmbit tàctic i amb component tècnic, realitzant tasques complexes de caràcter 
tècnic, integrades dins de processos definits, requerint de coneixement de la relació entre diferents processos del seu 
àmbit funcional o família professional.

3. Requereixen de coneixements en un camp tècnic, científic o especialitzat.

4.  Les  tasques  d’aquest  lloc  de  treball  es  desenvolupen  habitualment  dins  d’un  marc  normatiu  i  procediments 
estandarditzat.

5. Disposen de llibertat per planificar i organitzar el seu temps i rebre supervisió sobre els resultats.

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.

Tècnic 4 SPEIS. 80.40.PE.30
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Família professional: Serveis de Prevenció i Extinció
Classificació
Àmbit funcional: Tècnic
Tipus de lloc: Tècnic
Vinculació: Funcionària
Subgrup d’accés: A2
Destinació: 20
Sistema de provisió: Concurs de mèrits
Classe de lloc: Lloc base
Nivell Hay: 10
Categories
TM SPEIS
Esquema retributiu
Destinació: 20
Complement específic: 80.40
Competències
Compromís professional: 2
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 plau 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 i/o usuaris de la Corporació Municipal determinant mesures i mobilitzant els recursos 
disponibles, en el marc de les competències de l’òrgan on presten els seus serveis (4.6)

• 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)

• Exercir l’actuació inspectora i/o supervisió tècnica, si correspon a l’òrgan on presten els seus serveis (4.8)

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,

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

Tècnic 4 SPEIS. 80.40.PE.40

Família professional: Serveis de Prevenció i Extinció
Classificació
Àmbit funcional: Tècnic
Tipus de lloc: Tècnic
Vinculació: Funcionària
Subgrup d’accés: A2
Destinació: 20
Sistema de provisió: Concurs de mèrits
Classe de lloc: Lloc base
Nivell Hay: 10
Categories
TM en Infermeria del SPEIS
Esquema retributiu
Destinació: 20
Complement específic: 80.40
Competències
Compromís professional: 2
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 plau 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 i/o usuaris de la Corporació Municipal determinant mesures i mobilitzant els recursos 
disponibles, en el marc de les competències de l’òrgan on presten els seus serveis (4.6)

• 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)

• Exercir l’actuació inspectora i/o supervisió tècnica, si correspon a l’òrgan on presten els seus serveis (4.8)

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, C
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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.

Tècnic 3 SPEIS. 80.30.PE.60

Família professional: Serveis de Prevenció i Extinció
Classificació
Àmbit funcional: Tècnic
Tipus de lloc: Tècnic
Vinculació: Funcionària
Subgrup d’accés: A2
Destinació: 22
Sistema de provisió: Concurs de mèrits
Classe de lloc: Lloc de promoció
Nivell Hay: 10
Categories
TM en Infermeria del SPEIS
Esquema retributiu
Destinació: 22
Complement específic: 80.30
Competències
Compromís professional:
Treball en equip:
Orientació a servei públic:
Pensament analític:
Recerca d’informació i actualització de coneixement:
Flexibilitat i obertura al canvi:
Autoconfiança:
Rigor i organització:
Comunicació i influència:
Empatia:
Visió global:
Lideratge i desenvolupament:
Confidencialitat:
Direcció de persones:

Missió

Pendent decret d’Alcaldia
Descripció funcional
Pendent decret d’Alcaldia

Caporal/a SPEIS. 61.10.PE.10

Família professional: Serveis de Prevenció i Extinció
Classificació
Àmbit funcional: Comandament
Tipus de lloc: Comandament de Cossos Especials
Vinculació: Funcionària
Subgrup d’accés: C1
Destinació: 18
Sistema de provisió: Concurs de mèrits
Classe de lloc: Lloc base
Nivell Hay: 8
Categories
Caporala C1 SPEIS
Esquema retributiu
Destinació: 18
Complement específic: 61.10
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Competències
Anàlisi i resolució de problemes: B
Orientació a resultats: B
Comprensió de l’organització: B
Orientació al servei ciutadà: B
Aprenentatge permanent: B
Autocontrol i resistència a la pressió: B
Treball en equip i col·laboració: C
Comunicació: B
Presa de decisions: B
Planificació i organització del treball: B
Direcció i desenvolupament de persones:A

Missió

Coordinar la realització d’activitats operatives, així com preveure les necessitats per el desenvolupament de les activitats 
encomanades.

Descripció funcional

1. Les funcions bàsiques del lloc de treball són:

• Dirigir i/o coordinar l’equip de treballadors assignat, distribuint i supervisant les tasques que realitzen (vehicles i eines) 
(2.10)

• Seguiment i control de les tasques a desenvolupar segons ordre de prioritat i indicacions del sergent (5.7)

• Organitzar l’operatiu d’acord amb el nivell d’emergència 1, assignant els recursos necessaris i prenent les decisions de 
manera eficaç i eficient (8.4)

2. Les tasques d’aquest lloc de treball requereixen de la supervisió d’un superior per tal de validar l’alineament de la 
seva tasca als objectius de l’òrgan on presten els seus serveis. El lloc requereix autonomia per prioritzar processos i  
tasques entre el seu personal i permet escollir o proposar alternatives dins les directrius fixades.

3.  Les  tasques  d’aquest  lloc  de  treball  requereixen  de  l’actuació  sobre  un  marc  normatiu  i/o  de  processos 
estandarditzats, dins de l’òrgan on presten els seus serveis.

4. Les tasques d’aquest lloc de treball requereixen de la interacció amb la ciutadania o amb personal de la Corporació 
Municipal  per informar-los o assistir-los sobre els procediments,  criteris,  serveis  i  recursos que estan sota la  seva 
responsabilitat.

5. Aquest lloc de treball requereix de la categoria de Caporal del SPEIS. El lloc requereix habilitat en la coordinació de 
persones.

Bomber/a ACCÉS SPEIS. 92.10.PE.10

Família professional: Serveis de Prevenció i Extinció
Classificació
Àmbit funcional: Suport
Tipus de lloc: Cossos Especials
Vinculació: Funcionària
Subgrup d’accés: C2
Destinació: 16
Sistema de provisió: Concurs de mèrits
Classe de lloc: Lloc base
Nivell Hay: 7
Categories
Bombera accés SPEIS
Esquema retributiu
Destinació: 16
Complement específic: 92.10
Competències C
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Anàlisi i resolució de problemes: A
Orientació a resultats: A
Comprensió de l’organització: A
Orientació al servei ciutadà: A
Aprenentatge permanent: A
Autocontrol i resistència a la pressió: B
Treball en equip i col·laboració: A
Comunicació: A
Presa de decisions: A
Planificació i organització del treball: NA
Direcció i desenvolupament de persones: NA

Missió

Realitzar funcions derivades de les actuacions contra incendis i en sinistres, salvament de persones i béns i tasques de 
col·laboració en les funcions específiques del cos del Servei d’Extinció d’Incendis i Salvament.

Descripció funcional

1. Les funcions bàsiques del lloc de treball són:

• Realitzar actuacions de salvament de vides humanes en situacions de risc (8.5)

• Atendre el salvament de persones i béns en cas d’incendi i, en general, de qualsevol sinistre (8.6)

• Realitzar rescats de persones accidentades per causes diverses (8.7)

• Realitzar actuacions de vigilància i prevenció per tal d’evitar o pal·liar les conseqüències de determinats sinistres (8.8)

•  Extingir incendis de tota mena en habitatges, indústries, soterranis, vehicles, boscos, etc, utilitzant el material i els 
equips adients (8.9)

• Fer servir equips (epis i altres), vehicles, maquinària i eines diverses, per tal de dur a terme una actuació ràpida i eficaç 
en cas de sinistre, mantenint el seu ús en perfecte estat (8.10)

•  Prevenir i  assistir en riscos d’accidents tals com ascensors, desbordaments de rius, clavegueram, despreniments, 
corriment de terres, etc (9.11)

2. Les tasques d’aquest lloc de treball requereixen de la supervisió directa d’un superior que l’indica les normes i accions 
a seguir. No disposen de llibertat d’actuació.

3. Les tasques d’aquest lloc de treball s’han de desenvolupar sobre un marc de processos estandarditzats.

4. Les tasques d’aquest lloc de treball requereixen de la interacció amb la ciutadania.

5. Aquest lloc de treball requereix del graduat escolar, FP I grau,... El lloc no té comandament de persones.

Bomber/a SPEIS. 92.10.PE.20

Família professional: Serveis de Prevenció i Extinció
Classificació
Àmbit funcional: Suport
Tipus de lloc: Cossos Especials
Vinculació: Funcionària
Subgrup d’accés: C1
Destinació: 16
Sistema de provisió: Concurs de mèrits
Classe de lloc: Lloc base
Nivell Hay: 7
Categories
Bombera C1 SPEIS
Esquema retributiu
Destinació: 16
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Complement específic: 92.10
Competències
Anàlisi i resolució de problemes: A
Orientació a resultats: A
Comprensió de l’organització: A
Orientació al servei ciutadà: A
Aprenentatge permanent: A
Autocontrol i resistència a la pressió: B
Treball en equip i col·laboració: A
Comunicació: A
Presa de decisions: A
Planificació i organització del treball: NA
Direcció i desenvolupament de persones: NA

Missió

Realitzar funcions derivades de les actuacions contra incendis i en sinistres, salvament de persones i béns i tasques de 
col·laboració en les funcions específiques del cos del Servei d’Extinció d’Incendis i Salvament.

Descripció funcional

1. Les funcions bàsiques del lloc de treball són:

• Realitzar actuacions de salvament de vides humanes en situacions de risc (8.5)

• Atendre el salvament de persones i béns en cas d’incendi i, en general, de qualsevol sinistre (8.6)

• Realitzar rescats de persones accidentades per causes diverses (8.7)

• Realitzar actuacions de vigilància i prevenció per tal d’evitar o pal·liar les conseqüències de determinats sinistres (8.8)

•  Extingir incendis de tota mena en habitatges, indústries, soterranis, vehicles, boscos, etc, utilitzant el material i els 
equips adients (8.9)

• Fer servir equips (epis i altres), vehicles, maquinària i eines diverses, per tal de dur a terme una actuació ràpida i eficaç 
en cas de sinistre, mantenint el seu ús en perfecte estat (8.10)

•  Prevenir i  assistir en riscos d’accidents tals com ascensors, desbordaments de rius, clavegueram, despreniments, 
corriment de terres, etc (9.11)

2. Les tasques d’aquest lloc de treball requereixen de la supervisió directa d’un superior que l’indica les normes i accions 
a seguir. No disposen de llibertat d’actuació.

3. Les tasques d’aquest lloc de treball s’han de desenvolupar sobre un marc de processos estandarditzats.

4. Les tasques d’aquest lloc de treball requereixen de la interacció amb la ciutadania.

5. Aquest lloc de treball requereix del graduat escolar, FP I grau,... El lloc no té comandament de persones.

2. Modificacions a l’Annex 2: Categories professionals, 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

2.1. Incorporació de noves categories funcionarials (GM-4437).

Codi Categoria o sots-escala Grup Vincle
Escala d'administració especial
Classe tècnica superior
2015 TS SPEIS A1 Funcionari
Classe tècnica mitjana
2025 TM SPEIS A2 Funcionari
2125 TM en Infermeria del SPEIS A2 Funcionari
Servei d'extinció d'incendis
5142 Caporala C1 SPEIS C1 Funcionari
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Codi Categoria o sots-escala Grup Vincle
5143 Bombera C1 SPEIS C1 Funcionari
5145 Bombera accés SPEIS C2 Funcionari

2.2.  Incorporar al punt  2.3. Categories funcionarials a extingir (GM-4438), el següent redactat:  Les persones amb la 
categoria Tècnica Mitjana en Sanitat de l’Escala d’Administració Especial sots-escala Tècnica Mitjana, considerada a 
extingir, que presten els seus serveis al SPEIS, se’ls hi adaptarà la categoria a la de TM en Infermeria del SPEIS de 
l’Escala d’Administració Especial sots-escala Tècnica Mitjana.

2.3.  Incorporar al punt  2.2. Categories funcionarials extingides per integració (GM-4437) les següents extincions de 
categories ocupades per funcionaris:

Categories extingides Categories en que s’integren
Categoria d’Encarregat Categoria Administrativa de l’Escala d'administració general
Categoria Tècnica Auxiliar d’Institucions Culturals Categoria Administrativa de l’Escala d'administració general

2.4.  Incorporar  al  punt  2.3.  Categories  funcionarials  a  extingir  (GM-4439)  les  següents  extincions  de  categories 
ocupades per funcionaris:

Codi Categoria a extingir
2050 Ajudant d’oficis
2520 Mestre/Capatàs
2530 TS en Medicina 
2531 TS en Farmàcia 

3. Modificacions a l’Annex 3: Taules Retributives, 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.

3.1. Incorporar al punt 4. Retribucions complementàries: Complement específic circumstancial les següents retribucions 
(GM-4445):

r. Diferencial C2-C1: El perceben les dotacions de lloc de les categories d’agent, bomber i caporala de guàrdia urbana i  
SPEIS, del subgrup C2 fins a la reclassificació dels mateixos en el subgrup C1. Aquesta quantitat es percep a les 
pagues ordinàries, per cadascun dels triennis perfeccionats a l’Ajuntament de Barcelona; i el perceben les dotacions de 
lloc de les categories d’agent, bombera i caporala de guàrdia urbana i SPEIS, del subgrup C2 fins a la reclassificació 
dels mateixos en el subgrup C1. Aquesta quantitat es percep a les pagues extraordinàries, per cadascun dels triennis 
perfeccionats a l’Ajuntament de Barcelona, mentre es mantinguin les mesures de reducció a les pagues iniciades amb el 
RDL 8/2010 i continuat per les Lleis de Pressupostos posteriors; i d’acord amb el punt 5 de l’article 9 de l’acord de 
condicions de treball per al personal funcionari 2004-2007, les categories d’agent, bombera i caporala de guàrdia urbana 
i SPEIS, aquestes categories perceben la diferència del sou entre els subgrups C2 i C1 als específics dels seus llocs de 
treball, fins a la seva reclassificació en el C1. Aquest circumstancial es detrau de les pagues extraordinàries, mentre es 
mantinguin les mesures de reducció en aquestes pagues iniciades amb el RDL 8/2010 i continuades per les Lleis de 
Pressupostos posteriors.

El valor del complement específic circumstancial del Diferencial C2-C1 és de (GM-4447):

Denominació Total
Diferencial C2-C1
Diferencial per trienni del C2 en paga ordinària 8,41
Diferencial per trienni del C2 en paga extraordinària 5,00
Diferencial del sou del subgrup C1 a l’específic del subgrup C2 92,26

3.2. Incorporar al punt 3. Retribucions complementàries: Complement específic els següents valors (GM-4444):

Codi Denominació a c d e f g Total
 61.10 Caporal/a SPEIS 764,55 86,36 64,78  207,83 284,65 1.408,17
92.10 Bomber/a SPEIS 645,12 86,36 64,78  207,83 249,58 1.253,67

3.3. Modificar al punt 4. Retribucions complementàries: Complement específic circumstancial (GM-4445) la descripció de 
l’apartat n)  Trencament de jornada per,  n) Funcions complementàries SPEIS:  s’atribueix a les dotacions de llocs de 
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treball de sotsoficial, que requereixin de manera regular el trencament horari de la seva jornada per coordinar els parcs 
o les àrees tècniques assignades;  i  per als  llocs de cap d’unitat  del  SPEIS que requereixin  de manera regular  el 
trencament horari de la seva jornada per la realització d’un màxim de 360h anuals en concepte de guàrdies de nivell 4 i 
5; i per als Sergents que realitzin la funció de cap de torn en les seves guàrdies.

Denominació Total
Funcions complementàries SPEIS
Cap de torn 172,00

3.4. Incorporar al punt  5. Retribucions complementàries: serveis extraordinaris i hores extraordinàries (GM-4448), els 
següents conceptes:

Concepte Import
Ampliació de jornada de 216h SPEIS (per paga)

Bomber/a SPEIS 339,43
Caporal/a SPEIS 455,14
Sergent/a SPEIS 401,14
Sotsoficial/a SPEIS 462,86
Sanitari/a SPEIS 401,14

Ampliació de jornada de 72h SPEIS (per paga)
Bomber/a SPEIS 113,14
Caporal/a SPEIS 151,71
Sergent/a SPEIS 133,71
Sotsoficial/a SPEIS 154,29
Sanitari/a SPEIS 133,71

3.5.  Substituir  al  punt  6.  Retribucions  complementàries:  altres  gratificacions  per  serveis  extraordinaris  i  hores 
extraordinàries (en EUR)  (GM-4448), els conceptes vinculats a la gratificació per realització accions formatives pels 
següents:

Concepte Import
Gratificació per la impartició de formació fora de la jornada laboral

Presencial a l’aula (per hora) 22,02
Entorn virtual (per hora de gestió del curs) 22,02
Entorn virtual (per tutoria de 20 a 25 participants) 500,00
Entorn virtual (per tutoria de 26 a 30 participants) 700,00
Entorn virtual (per tutoria de 31 a 35 participants) 825,00
Tutories post formació o autoaprenentatge (per hora) 15,00

Gratificació per l’elaboració de material formatiu fora de la jornada laboral
Elaboració de materials formatius (per hora) 22,02
Revisió de materials formatius (per hora) 11,01

3.6. Deixar a extingir el subtipus 91.20 de Bomber i el subtipus 60.70 de Caporal/a SPEIS (GM-4444).

Barcelona, 23 de desembre de 2013
El secretari general, Jordi Cases i Pallarés
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