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Ajuntament de Banyeresdel Penedés
(Tanagona)

ACTA DEL PLE DE L'AJUNTAMENTDE BANYERESDEL PENEDÉSEN SESSIÓ
EXTRAORDINARAQUETINGUÉU.OC EL DIA 23 DESEMBREDE 2008.
A la sala de Plensde la Casa Consistorial
de Banyeresdel Penedés,essentel dia 23 de
desembrede 2008, a les 20.05 hores,sota la Presidéncia
de l'AlcaldeSr. Josep Maria
per
i
Palacios,
la
Abril
assistits
el Secretari Interventorde Corporació,Sr. Joan Manel
Ferreralzquierdo,es reuneixenels Regidors:
1
2
3
4
5
6
7

Sr. José MaríaAcostaFajardo,
Sra.lda PilarJosefaBerdusanFarre.
Sra.NúriaFiguerasTuset,
Sr. LluísIngladaJané,
Sra.ConxitaRibosaCocinero,
Sr. SalvadorSoléAlegret,
Sr. JorgeSantallaMontes

Es trobaabsentde la sessióel Sr. AvelinoMenéndezSuárez,
Sr. LuísF. SuárezLópezi la
justificats.
Sra.SoniaAndrésRamirez,per motiuspréviament
quórumsuficientper a la válidacelebracióde la sessióque ha
Els reunitsconstitueixen
estatoportunament
convocadaper aquestdia i hora.
ORDREDEL DIA
1. APROVAGIÓ,
SIS'ESCAU,INICIALDEL PRESSUPOST
GENERALEXERCICI
2009H/08/152.
APROVACIÓ,SIS'ESCAU,INICIALDEL PRESSUPOST
GENERALEXERCICI2OO9
H108t152.
Antecedenfs
generalper a I'exercici
L'alcaldede I'Ajuntament
2009.
ha elaboratel pressupost
L'interventori el secretaride l'Ajuntamenthan emés els informesfavorablesque figurena
I'expedient.
El pressupostconté la documentaciói els annexos previstosal Reial decret legislatiu
212004,
de 5 de marg,pelquals'aprovaelText refósde la Lleireguladora
de les hisendes
locals.
Fonaments de dret
En la tramitaciódels pressupostos
vigenti
s'hanseguitels requisitsexigitsper la legislació
els órganscompetentshan proposatpréviamentels pressupostos
dels organismesque
l'integren,
conformement
als seusestatutso al documentfundacional.
- NIFP43O2OOOG
-43711BANYERES
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s'hade fer de conformitat
del pressupost
ambels articles162a
i aprovació
La tramitació
de 5 de marg,pelquals'aprovael Textrefósde la
212004,
171delReialdecretlegislatiu
locals;
elsarticles
2 a 23 delRD500/90,
i elsarticles
3, 19i
Lleireguladora
de leshisendes
general
pressupostária.
d'estabilitat
22 de la Llei1812001,
de 12de desembre,
Pertant,
ACORDS:
delssegüents
Es proposa
al PleI'adopció
generalper a I'exercici
Aprovarinicialment
el pressupost
de 2009,el qual,
PRIMER.quel'integren,
percapítols
i pera cadascun
delsorganismes
és el següent:
resumit
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SEGON.-Aprovarla plantillade personali la relacióde llocsde treballque es detallenen
I'esmentatpressupost.
TERCER.-Aprovarles basesd'execuciódel pressupost.
QUART.- Exposar-loal públic mitjangantla insercióde I'anuncial Butlletí Oficial de la
Provínciai en el taulerd'anuncisde la corporació,
durantel terminide quinzedies hábils,
presentar-hi
podran
durantef qualelsínteressats
recfamacíons.
en
CINQUÉ.-Aquest acord es considerarádefinitiusi no es produeixenreclamacions
contra durant el terminid'exposiciópública,i entraráen vigor en I'exerc¡cial qual es
refere¡x,quan s'hagi complertel que disposenI'article112.3de la Llei 7/85, de 2 d'abril,
de
reguladora
de les basesde régimlocal,i I'article169 del Reialdecretlegislatiu212004,
5 de marg,pel quals'aprovaelText refósde la Lleireguladora
de les hisendeslocals.
PLANTILLADE PERSONALDE L'AJUNTAMENTDE BANYERESDEL PENEDÉS
ENTITATLOCAL
A ) FUNCTOwARS
A.1 Funcionaris
de carreraamb habilitació
de carácternacional
Noplaces

Denominaciódel lloc
de treball
Secretari- interventor

Grup

A1

1

Escala

Adm. General

Nivell

Subescala

Técnica

28

Situació

OcuDada

A.2 Funcionaris
de carrerapropisde l'entitatlocal
L

general:
Escalade I'Administració

Denominació
delllocde
treball
Técnicd'Adm.General

No
olaces

I

Grup
A1

Escala
Adm.
General

Situac¡ó

Subescala Nivell
Técnica

30

En comissióde serveis,des
del28-1-2008

ll. Escalade l'Administració
especial
Denominació del
lloc de treball
Agutzild'oficis

No
places

Grup

Escala

Subescala

Classe

Nivell

Situació

AP

Adm.
EsDecial

Serveis
especials

Personal
d'oficis

14

Ocupada

B) PERSONALLABORAL
l.

Personallaboralde carácterpermanento fix:

- NIFP4302000G
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Denominaciódel lloc de treball

/\/o

Grup

Titulació exigida

olaces
I

A2

Diplomatura
OcuDaclaen DroD¡etat
Bafi,iilerat,FP de segongrau Ocupadaen propietat
o eouivalent
Baüillerat, FP de segongrau Ocupadaen propietat
o eouivalent
Ba*¡l@raL FP de segon grau Ocupadaen propietat

TécnicSoci- Cultural
Administratiu áreaecondrnica

.t

c1

Situació

Admini stratiu SeryelsTécnics

I

c1

Administratiu área económ¡c Laboral
Aux.
Administratiu área

1

c1

1

c2

Graduat escolar, FP pimer
orauo eou¡valent

Ocupadaen prop¡etat

Graduat escolar, FP prímer
qrau o equ¡valent
Graduat escolar, FP primer
orau o eouivalent

Ocupada en propietat

o equivalent

recaotació

Aux. Administratiu área
ReoisfreGeneral

de

1

c2

Aux. Admtntstralu
secretaria

de

1

c2

area

c2

Ocupada en propietat

1

c2

1

AP

1

c1

Graduat escolar,FP primer Vacant ocupada per
orauo eouivalent
contracted'interinitat
Graduat escolar, FP primer Vacant ocupada per
qrauo equivalent
?-nnt rA.:le ¡f i ntc ri n it at
Ceñif icat d'e scolaritat
Vacant ocupada per
contracted'interinitat
Graduat escolar, FP primer F¡xd¡scont¡nu

D¡rectormestreEscolaBressol

1

A2

grau o equivalent
Diplomatura

Técnic educador Escola Bresso/

3

c1

Auxiliar Escola Bresso/

I

c2

Auxiliar Biblioteca

I

C2

Cap de Manten¡ment

I

Aux. AdministratiuAdministració
áreade secretaria
Aux. AdminístratiuAdministració
Gcncral

ltemosneraiall

Agutzil
Professora

(temps

costura

Darciell

Vacant
ocupada
Temporalment
Ba*iilerat, FP de segon grau Vacants ocupades per
o equivalent
Contracte d'i nterin itat
Graduat escolar,FP primer Vacant ocupada per

c2

qrauo eouivalent
a,ant raole d' i nÍc ri n it at
Graduat escolar, FP primer Vacant ocupada per
qrau o equivalent
Contracted'i nterinitat
GraduatEscolar
Vacant
ocupada

.t

AP

Certificat d'escolaritat

4

AP

Ce¡tificatd'e scolaritat

temDorelment
V¡g¡lant
Vigilant

Vacant
ocupacla
temDoralment
Vacant
ocupada
temDoralment

OBSERVACIONS

La plagad'auxiliaradminístratiu
de l'áreasecretaria
en rég¡mlaboral,previstaa
la plantillade personalde I'entitatlocal,es preveuamortitzar
durantI'exercici
i
que es cobrirámitjangant
crearuna novaplagad'administrativa,
un procésde
concurs- oposició.
ll.

Personallaboralde carácterno permanent

Denominació del iloc cle treball
Auxiliar informitrb (temps parc¡al)

/Voplaces
1

GruD

c2

Titulació exiqida
Graduat escolat FP primer
orau o equivalent

Situació
Vacant

ocupada

lcmnorelménÍ

TécniceducadorEscolaEresso/

2

c1

Aux iliar Escola Eresso/

1

c2

Graduat escolar, FP primer
grau o equivalent

Vacant
ocupada
TemDorelment

AuxiliarEscora Bressol (temps 2

c2

Graduat escolar,FP pñmer
orauo eouivalent
Bail,iilerat,FP de segongrau
o equivalent

Vacant
ocupada
Temporalment
Vacant
ocupada
Temporalment

oarciall

Auxiliar
Parcial)

Enginyeria

(Temps

t

c1

Ba*.¡ilerat,FP de segongrau Vacant
ocupada
o eouivalent
Temporalment
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1

Monitor Local Joves ( Temps
oerciall

c2

ocupada
Graduat escolar,FP prímer Vacant
qrauo e1u¡valent
Temporalment

EVENTUAL
c) PERSONAL
Non'hihacapplagacreada

JOSEP
A ) FUNCIONARS
A.1 Funcionaris
de carreraamb habilitació
de car¿cternac¡onal
Denominaciódel lloc
de treball
Secretari-lnterventor

No
olaces

Grup

Escala

Subescala

Nivell

Situació

A1

Adm. General

Técnic

28

Ocupada

B) PERSONALLABORAL
8.1 Personallaboralde carácterpetmanento fix:
Denominac¡ó del lloc
de treball
Técnic en Belles Añs

/Wp/aces

A ux iI¡ar Ad m¡n¡stratiu

1

Grup

Titulació exigida

Situació

A1

Llicenciatura

Vacant ocupada per contracte
d'interinitat

C2

Graduat Escolar, FP pr¡mer grau
o equ¡valent

Vacant ocupada
d'interinitat

per

contracte

8.2 Personallaboral de carácterno petmanent
del lloc
Denom¡nac¡ó
de treball

N" places

Grup

Titulacióexígída

Situació

Informador
Cultural

1

c2

FPprimer
GraduatEscolar,
qrauo equivalent

Vacantocupada
Temporalment

c) PERSONALEVENTUAL
No n'hiha cap plagacreada
RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE L'AJUNTAMENTDE BANYERES DEL
PENEDÉSANY 2OO9
ENTITATLOCAL
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1.. LLOCSDE TREBALTRESERVATSA FUNCIONARIS
l.l.- Cossos d'habilitació nacional
Intervenció.
l.l.l Denominació
del llocde treball:Secretaria
Cobertapel Sr. J.M.F.l.
públic
Fedatari
municipal.
essencials:
Assessorament
Característiques
legal preceptiu,
gestió
pressupostária
interna
de
la
económic
financera
control i fiscalització
i
de
de la Corporació.
I'Ajuntament,
coordinació
del serveiadministratiu
Requisitsper a desenvolupar
el lloc:Llicenciatura
de dret,ciénciespolítiques,
sociologia
o
económiques.
Nivellde Complement
de destí:28
nacional.
Grupi classe:A1, funcionarid'habilitació
€ (importtotalanual)
Complement
específic:25.361,00
1.2.- Funcionaris propis de I'entitat íocal
1.2.1 Escala d'administraciógeneral
1.2.1.'lDenominació
del lloc de treball:Técnicgrup A1 adscrita Secretariai Urbanisme,
ocupadaen propietatpel Sr. J.P.T.en comissióde serveisdes de 21 de generde 2008per
un periodede dos anys.
essencials:Tramitaciód'expedientsde contractaciód'obres,finangament
Característiques
d'obresmunicipals
ide patrimonimunicipal.
de projectes
Tramitació
d'inversions,
tramitació
i confecciód'expedientsd'ordenancesnormatives.Tramitaciód'expedientsde planejament
generali derivat.
urbanístic,
el lloc:Llicenciat
universitari
Requisitsper a desenvolupar
Nivellde Complement
de destí:30
Grup:41
General;subescala
técnica
Classe:Escalad'Administració
8.280,30€ (importtotalanual)
Complement
específic:
Complementproductivitat:2.614,68€ (import totalanual)
1.2.2 Escala d'administració especial
del llocde treball:Agutzil,ocupadaen propietatpel Sr. P.A.R.
1.2.2.1Denominació
essencials:Oberturadel Col'legiMare de Deu del Priorat,reparacióde
Característiques
portes,finestresdel edifici, neteja de papereresi recinte del parc públic, reparacióde
fluorescentsitota la il'luminacióinterior,assisténciaal professoratsde qualsevolincidéncia
en les classes, ficar la calefacciói mantenimentde radiadors,assisténciaper obrir
polisportiu,
a l'empresaCJAMque portales obresde I'ampliació
assisténcia
del centrei a
I'empresaSerunion,reparacions
de fontaneria.
Requisitsper a desenvolupar
el lloc:Certificatd'escolaritat.
de destí:14
Nivellde Complement
Grup:AP
Especial,Subescalade serveisespecials,classepersonal
Classe:Escalad'Administració
d'oficis
Complement
específic:
3.635,80(importtotalanual)
3.336,36(importtotalanual)
Complement
de productivitat:

2.- LLOCS DETREBALL SUBJECTESALA LEGISLACIÓLABORAL
2.1 Personal laboral de carácter permanent o fix
- 43711BANYERESDEL PENEDES- NIF P4302oOOG
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2.1.1Denominació
del llocde treball:Técnicsoci- culturalocupadaen propietatper la Sra.
M.M.G.
Característiquesessenc¡als:Tramitaciód'expedientsculturals i de promoció d'entitats
cíviques.Tramitaciód'expedientsde subvencions.Organitzaciói gestió d'exposicions,
conferéncieso xerrades.Protocolactesoficials.Organitzaciód'excursionsi activitatssoci culturals.Organitzacióde cursos i tallers municipals(puntes al coixí, arts aplicades,
alfabetitzacióadults, costura,cerámicaadults i jove) preparaciódels rebuts bancarisa
través de la Caixa Tarragona,Gestió de Batallers(Nadal, SetmanaSanta i Estiu),
Participació
en el Jove Baix Penedési assisténcia
a les reunionssetmanals,Responsable
del Punt d'lnformacióJuvenildel Municipi.Organitzacióde festes culturals(3 Tombs,
Santa Euláliaetc) i festes ( Flama del Canigó,Festa Major, Diada, Reis).Contacteamb
serveissocials(Treballadora
Socialo EducadoraSocial).
Requisitsper a desenvolupar
el lloc:diplomatura
universitária
Grup:A2
Retribucions
básiques:22.050,00€ (importtotalanual)
2.1.2 Denominaciódel lloc de treball: Administrativaadscrita al Departamentde
Comptabilitat
i Intervenció,
ocupadaen propietatper la Sra.l.R.S.C.
Característiques
essencials:Controli seguimentdels movimentsde Tresoreria(comptes
operatius i comptes financers). Tramitació administrativaexpedient d'aprovació del
pressupost. Tramitació administrativa expedients de modificacions de crédit del
pressupost,Tramitacióadministrativa
expedientliquidaciópressupost,Proporcionarles
per a la formaciódel Comptegeneral,com també dels comptes,els
dades necessáries
estats i els documentsque s'han d'elaborari trametre als órgans de control extern,
Tramitacióadministrativa
expedientComptegeneral,elaboracióde la memóriaexplicativa,
Tramitació administrativaexpedients contribucionsespecials i quotes d'urbanització,
Comptabilització
i no pressupostáries,
operacionsingressosi despeses,pressupostáries
Seguimentdel procedimentde despesa en totes les seves fases, Fiscalitzaciódels
ingressos,Emissiód'informesd'intervenciósobre el crédit pressupostarí
dísponíblei
justificatius
de subvencions.
Elaboració
d'informeseconómic- financersper a la fixacióde
les taxesi preuspúblics.Seguimentde la situacióde les operacions
de créditconcertades
per l'entitat(amortitzacions,
de noves,si s'escau.
tipusd'interés,...)
i tramitarla concertació
Aplicacíódels princípiscomptablesgenerals.Operacionsde fid'exercici,amb la supervisió
dels serveis económicsde la Diputacióde Tarragona,Tancamenti oberturade la
comptabilitat,
amb el suportde I'empresasubministradora
de l'aplicatiuinformátici dels
serveiseconómicsde la Diputacióde Tarragona.Facilitarla informaciónecessáriaal
Ministerid'Hisenda per a la confecció d'estadístiqueseconómico-financeres.
Retre la
informacióeconómicai financerarequeridaper a la presa de decisionspolítiquesi de
gestió.
Requisitsper a desenvoluparel lloc: Batxillerat,FormacióProfessionalde segon grau o
equivalent.
Grup:C1
Retribucions
básiques:26.600,00
€ (importtotalanual)
2.1.3Denominació
del llocde treball:Administrativa
ServeisTécnics,ocupadaen propietat
perla Sra.A.B.K.
Característiques
essencials:Obres:Informacióa I'interessat(sobrela viabilitatdel projecte
sol'licitat,la documentació
de l'obrasol'licitada),
a aportaren funció de la classificació
oberturad'expedients,revisióde la documentació(projecte,estudisde seguretati salut,
fulls d'estadística),assisténcía als técnics (pre-informarexpedients, contacte amb
- NIFP4302000G
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interessats,recopilaciód'antecedents,etc), gestió i seguimentde l'expedientfins al
tancament(redaccióde documents,acords,decrets,notificacions,requeriments),
estudi i
valoracióde la normativaurbanísticaa aplicaren cada cas (lle¡s,ordres,ordenances,
reglaments),redacció d'informes jurídics, prévia consulta amb técnics i secretari,
rcalilzaciód'estudiscomparatiusi percentualsde les obres,visita a les obres,si s'escau
per traslladarla possibleirregularitat
o deficiénciaal Técnic. Urbanisme:recepcióde
projectes, preparació i desglós per traslladar al técnic corresponent,consultes e
redaccióde trasllatsd'informestécnics,
intermediacions
amb les diversesadministracions,
contacteamb empresesde gestiói mantenimenturbanístic(Sorea,Endesa,Telefónicai/o
les sevesgestores).Activitats:lnformacióa l'interessatsobre el trámitsa fer d'acordamb
la classificaciómediambiental
del projecte,lnformacióa l'interessatsobre la compatibilitat
del projectesol.licitat,Classificació
de l'activitatsegonsbaremsmediambientals,
Oberturai
d'expedients,
Tramitació
d'acord amb les directriusdels técnics, la llei, la
seguiment
normativa,
reglaments
i ordenances,
Seguimentdelsexpedients
de classificació
l, ll.l i ll.2
de la Liia amb els diferentsorganismesi administracions
fins a I'obtencióde la llicéncia
per valorarla llicénciai les taxes,
ambiental,Cálculde la base i aplicaciódels coeficients
per
que
requereixin
Visites a les activitats
ho
donar trasllatde presumptesanomalieso
defectesevidentsals técnics.
Requisitsper a desenvolupar
el lloc:Batxillerat,FormacióProfessional
de segon
grauo equivalent.
Grup:C1
Retribucions
€ (importtotalanual)
básiques:20.909,00
2.1.4 Denominació
del lloc de treball:Administratiu/va
Area Económic-Laboral,
ocupada
en propietatper la Sra.B.B.B.
Característiques
essencials:Area Económic:Registrei controlde la facturació,registrei
seguimentdelsmoviments
de la Tresorerialocal,seguimentindividualitzat
de la situació
deudorao creditoradels interessatsque es relacioninamb I'entitatlocal,comptabilitazació
i no pressupostáries,
d'operacionsd'ingressosi despesespressupostáries
facilitarles
d'lVA¡ IRPF,relacionsamb I'AgénciaCatalana
dadesa la gestorasobreles liquidacions
del cánonde I'aigua,certificacions
d'aigua(autoliquidacions
trimestrals
de les despeses
depuradores),
Facilitarinformaciósobrel'execuciódel pressuposti emetreinformessobre
I'existéncia
de crédita una partidaconcreta,realitzacióde remesesbancáriesde
pagamentsde facturesi nómines,seguimentsd'expedientsde subvencionsatorgadesa
tramitaciói seguiments
d'expedients
entitatsculturalsdel municipi,
deldepartament
d'hisenda.
Area Laboral:Gestióde nómines,contracteslaborals,afiliacions,altesi baixesdel
personal,controlinternd'incidéncies
del personal(altesi baixeslaborals,vacances,
permisos,llicéncies),
tramitaciói seguimentdelsexpedients
de Plansd'ocupació
pelServeid'Ocupació
de Catalunyadestinatsa la contractació
subvencionats
de
treballadorsdesocupats,tramitaciód'ofertesde treballenviadesper Empresesde la
Comarcai Empresesde TreballTemporal,tramitacióde curriculumsde ciutadansde
Banyeresdel Penedésque recerquenfeina.
Requisitsper a desenvoluparel lloc: BUP, FormacióProfessionalde segon grau o
equivalent.
Grup:Cl
€ (importtotalanual)
Retribucions
básiques:22.050,00
2.1.5 Denominaciódel lloc de treball: AuxiliarAdministrativaAdministracióGeneral.
ocupadaen propietatper la Sra.P.C.F.
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Característiques
essencials:
Liquidació
de valordelsterrenys
de I'impostsobrel'increment
de naturalesa urbana. Registre civil. Tramitació d'edictes que provenen d'altres
públicaal taulerd'anuncis
administracions
i controli acreditació
dels terminisd'informació
municipal.Redacciói preparacióde les actes de les Juntesde Govern.Convocatória
d'Organs Col'legiats. Control Decrets d'Alcaldia. Tasques de suport auxiliar en la
preparaciói notificaciódels acordsadoptatspels órganscol'legiatsde la corporació.
de primer
Requisitsper a desenvolupar
el lloc: graduatescolar,FormacióProfessional
grauo equivalent.
Grup:C2
(importtotalanual)
Retribucions
básiques:18.746,00€
2.1.6 Denominació
Area de RegistreGeneral,
del lloc de treball:AuxiliarAdministratiu/va
ocupadaen propietatper la Sra.M.|.M.G..
Característiquesessencials:Atenció al públic, Atenció telefónica,Registre general
d'entrades,Repartimentde les entrades per cada departamentde treball, Registre
generalde sortides,GestióCorreusamb programaGANESper tramitarles sortidesde
RegistreCivil, Jutjatde Pau, Mancomunitat,
FundacióJosep Cañas,CentreCívic i
Ajuntamentde Banyeres,Gestió i control del registre digitalitzat,Registred'avals,
Registre d'escriptures, Registre d'informes técnics, Gestió. Arxivar documents,
Tramitaciód'anuncisal BOP, DOGC,BOE i diaris,Escanejarqualsevoldocumentació,
Creaciód'expedientsAdministratius,Fer Certificatsd'empadronament,históricsi de
convivéncia,enregistrament
informáticde dades,Controlde I'agendade la Treballadora
Sociali EducadoraSocial,Fer fotocópiesque sol'licitenels habitants,Qualsevolaltre
tascaque guardirelacióamb les anteriorsi puginser manadesper I'Alcaldepresident
en l'úsde les sevesatribucions
básiquesperdireccióde I'administració
munícipal.
Requisitsper a desenvolupar
de primer
el lloc: graduatescolar,FormacióProfessional
grauo equivalent.
Grup:C2
Retribucions
básiques:17.736,60
€ (importtotalanual)
2.1.7 Denominaciódel lloc de treball: AuxiliarAdministratiu/va
Area de Recaptació,
ocupadaen propietatper la Sra.M.C.G.
Característiquesessencials:atenció al públic, atenció telefónica,altes i baixes del
Padró Municipald'Habitants,revisiómensualdel fitxer d'errorsdel Padró Municipal
d'habitants,tramitaciódels expedientsde renovaciódels estrangersno comunitaris,fer
ceftíficats d'empadronament,convivéncia, histórics, etc, resoldre les sol'licituds
procedents
d'altresorganismes
oficialssol.licitant
dadesd'un habitantdel municipi,altes
i baixes del padró tributari,atendre, informari resoldre les reclamacionsde rebuts
(aígua,brossa,ibi urbanai rústega,impostcirculació,
gual,nínxofs,etc),tancament
dels
diferentstributs,certificatsde bens,numeració,etc,gestiói controld'edictesde diferents
organismes,Plus
valies,sinistres:
fer tot el procediment
des de que es generafins que
s'abonaI'importdel mateix,Controlde les diferentsassegurances
de l'Ajuntament,
Expedientsde canvi de numeraciódels carrers,Obrir i repartirel correuelectrónicde
I'Ajuntament,
Seguimentdel nivellde clor de I'aiguadel municipi,Trastos,fer el llistati
enviar-lo, Axivar ,autoritzacionsper cremar,Fer fotocopies que sol'liciten els
habitants,Control
de I'agendade la treballadora
altretasca
i educadorasocial,Qualsevol
que guardirelacióamb les anteriorsi puguinser manadesper I'AlcaldePresidenten l'ús
de les seves atribucionsbásiquesper direccióde I'administració
municipal,tenir ple
per la meva companyaen
coneixementper assumir les tasques desenvolupades
períodesde vacanceso per absénciamomentániadel llocde treball
Requisitsper a desenvolupar
de primer
el lloc: graduatescolar,FormacióProfessional
- NIFP4302000G
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grauo equivalent.
Grup:C2
€ (importtotalanual)
Retribucions
básiques:17.736,60
2.1.8 Denominaciódel lloc de treball:AuxiliarAdministratiu/va
AdministracióGeneral,
de la plagapel Sr. LG.E.,a tempsparcial.
ocupadafins a la coberturadefinitiva
Característiques
essencials:Tramitacióexpedientsde disciplinaurbanística,Creaciódels
llibresoficialsd'actes i decrets,Creaciói mantenimentdel registresmunicipals,(registre
general,registreFundacióJosepCañas,registreMancomunitat
de I'Albornar),
Utilització
d'einesde CAD per crear o modificarmapes.(p.e. numeracióde carrers),Manteniment
de
I'inventari
Tasquesde suportinformátic
en general.
municipal.
Requisitsper a desenvolupar
el lloc:graduatescolar,FormacióProfessional
de primer
grau o equivalent.
Grup:C2
Retribucions
básiques:5.623,80€ (importtotalanual)
2.1.9Denominació
del llocde treball:Cap de Manteniment,
vacantocupadatemporalment
p e l S r .M . S . R .
Característiquesessencials: Encarregat del mantenimentdels locals municipals,
Coordinadordels agutzils,personalde plans d'ocupació,tracte amb empresesde
subministradores
de l'Ajuntament.
Requisitsper a desenvolupar
el lloc:GraduatEscolar
Grup:C2
21.350,00
€ (importtotalanual)
Retribucions
básiques:
2.1.10 Denominaciódel lloc de treball:AuxiliarAdministratiu/va
Administració
General,
ocupadavacantocupadaper contracted'interinitatpel Sra. E.M.M
Característiquesessencials:preparaciói notificaciódels acords adoptats pels órgans
col'legiatsde la corporació,confecciód'actes, tramitaciód'expedientsde secretaria(
contractesmenors,sol'licituts),realitzaciód'oficis.
Requisitsper a desenvolupar
el lloc:Certificatd'escolaritat
Grup:C2
Retribucions
básiques:17.736,60
€ (importtotalanual)
2.1.11Denominació
del llocde treball:Agutzil,ocupadafins a la coberturadefinitivade la
plagapelSr.J.C.C.
Característiques
essencials:Custódiai vigilánciadels béns, serueis,instal'lacionsi
Vigiláncia,
inspecciói controlde les activitatsque es realitzena
municipals.
dependéncies
pública.
per
la via
Vetllar
al compliment
dels reglaments,
ordenances,
bans,resolucions
i
Col'laborar
amb les forcesi cossosde seguretatde
altresdisposicions
o actesmunicipals.
i el manteniment
I'Estati amb la PoliciaAutonómicaen la proteccióde les manifestacions
humanesquansiguirequeridaper aquestfet.Vigilarels
de l'ordreen gransconcentracions
Transportar
les efraccions
espaispúblics.Controlarel nivellde clordelspousmunicipals.
de sang del consultorimédic municipalal cap del municipi de I'Arbog. Recaptar
setmanalment
la taxa d'ocupacióde la via públicaper les paradesde venda ambulant..
i convocatóries.
Col'laboració
en la distribució
Repartiment
de notificacions
de einesdurant
les Festes i muntatge d'escenaris.Col'locació de bans a les cartellerespúbliques.
Qualsevolaltrafuncióde seguretatque li siguiencomanada.
el lloc:Certificatd'escolaritat.
Requisitsper a desenvolupar
Grup:AP
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Retribucions
básiques:20.188,00
€ (importtotalanual)
ocupadafins a la
2.1.12Denominació
del llocde treball: Mestreescolabressolmunicipal,
plaga
per
la Sra. B.E.O.G
coberturadefinitivade la
Característiquesessencials:Programarles activitatde I'aula, programarles activitats
generalsde I'escola,realitzardos informesanuals per infant ( adaptaciói final de curs),
realitzarentrevistesals pares/mares( una al principide curs i cadavegadaque aquestho
sol.licitin),assessoramenta les famíliesen casos de necessitatseducativesfacilitantsel
(CDIAPE),organitzarles reunionsdels paresi maresa principi
contacteamb professionals
del curs,confeccionarel dossierinformatiuper entregara les famílies,realilzarla comanda
de materialde tot el curs, realilzarla memóriaanual,organitzarel casal d'estiudurantel
de les actívitats).
mesde juliol(comandade material,programació
en educacióinfantil.
universitária
Requisitsper a desenvolupar
el lloc:Diplomatura
Grup:A2
básiques:22.362,14
Retribucions
€ (importtotalanual)
2.1.13 Denomínacíódel floc de treball: Técnic Educadorescola bressol municipal,
ocupadafins a la coberturadefinitivade la plagaper la Sra.A.M.B.G.
Característiquesessencials:Programarles activitat de I'aula, programar les activitats
generalsde I'escola,realitzardos informesanualsper infant( adaptaciói final de curs),
realitzarentrevistesals pares/mares( una al principide curs i cadavegadaque aquestho
sol.licitin),assessoramenta les famíliesen casos de necessitatseducativesfacilitantsel
(CDIAPE),organitzarles reunionsdels paresi maresa principi
contacteamb professionals
del curs,confeccionarel dossierinformatiuper entregara les famílies,realitza¡la comanda
de materialde tot el curs,realitzarla memóriaanual,organitzarel casald'estiudurantel
mes de juliol(comandade material,programació
de les activitats).
Requisitsper a desenvoluparel lloc:Técnicen educacióinfantilo técnicespecialistaen
jardinsd'infáncia.
Grup:C1
Retribucions
básiques:17.736,60
€ (importtotalanual)
PlusDirecciá:1.812,8€ (importtotalanual)
2.1.14 Denominaciódel lloc de treball: Técníc Educadorescola bressol municipal,
de la plagaper la Sra.B.M.S
ocupadafins a la coberturadefinitiva
Característiquesessencials:Programarles activitat de I'aula, programar les activitats
generalsde l'escola,realitzardos informesanualsper infant( adaptaciói final de curs),
realitzarentrevistesals pares/mares( una al principide curs i cadavegadaque aquestho
sol.licítin),assessoramenta les famíliesen casos de necessitatseducativesfacilitantsel
(CDIAPE),organitzarles reunionsdelsparesi maresa principi
contacteamb professionals
del curs,confeccionarel dossierinformatiuper entregara les famílies,realitzarla comanda
de materialde tot el curs,realitzarla memóriaanual,organitzarel casald'estiudurantel
de les activitats).
mesde juliol(comandade material,programació
Requisitsper a desenvoluparel lloc: Técnicen educacióinfantilo técnicespecialistaen
jardinsd'infáncia.
Grup:C1
Retribucions
básiques:17.736,60
€ (importtotalanual)
2.1.15 Denominaciódel lloc de treball: Técnic Educadorescola bressol municipal,
ocupadafins a la coberturadefinitiva
de la plagaper la Sra.S.D.S.
Característiquesessencials:Programarles activitat de I'aula, programarles activitats
generalsde I'escola,realitzardos informesanualsper infant( adaptacíóí final de curs),
realilzarentrevistesals pares/mares( una al principide curs i cadavegadaque aquestho
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