
 
FUNCIONS ESTABLERTES EN LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL PER ALS OPERARIS 
DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE L’AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DE VILATORTA 
 
 
 
- Executar treballs de manteniment, millora i/o conservació referents a obres en general tant a 
la via pública com a les instal·lacions i dependències municipals. Inclou neteja viària. 
 
- Realitzar el transport, càrrega, descàrrega i distribució de materials, eines i equipaments del 
Servei de manteniment o altra àrea, així com carregar, descarregar i transportar mobiliari i 
materials entre dependències municipals o altres espais requerits per la pròpia Administració. 
 
- Col·laborar en el muntatge i desmuntatge de la infraestructura necessària (carpes, tarimes, 
trasllat de mobiliari, llums, etc.) pel desenvolupament de festes populars i altres esdeveniments. 
 
- Prestar suport polivalent als altres àmbits de treball del Servei de manteniment quan sigui 
necessari, així com realitzar els treballs assignats en cas d’emergències, sinistres o catàstrofes 
naturals. 
 
- Utilitzar, controlar i tenir cura de totes les eines manuals i mecàniques pel bon 
desenvolupament de les tasques encomanades, inclou qualsevol tipus de vehicle que el 
treballador utilitzi. 
 
- Ser coneixedor/a i saber aplicar les característiques de qualsevol tipus de material i/o 
producte necessari que calgui utilitzar per al correcte desenvolupament de les tasques 
encomanades. 
 
- Contribuir al treball en equip per tal que el Servei de manteniment pugui executar les tasques 
assignades de la manera més eficient possible. 
 
- Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament maquinària, 
eines o substàncies relacionades amb la seva activitat, sigui en la via pública o en qualsevol 
edifici o equipament municipals,  així com els mitjans i equips de protecció posats a la seva 
disposició, d'acord amb els procediments establerts i la normativa vigent en matèria de riscos 
laborals. 
 
- Adoptar en el tractament de dades de caràcter personal les mesures d’índole tècnica i 
organitzativa establertes per la Corporació i acomplir la normativa vigent en matèria de 
protecció de dades de caràcter personal, així com mantenir el deure de secret i confidencialitat 
en relació a les mateixes, que subsistirà fins i tot una vegada acabada la seva relació 
laboral/funcionarial amb la Corporació. 
 
- I, en general, totes aquelles de caràcter similar que li siguin atribuïdes. 


