
FUNCIONS ESTABLERTES EN LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL PER A L’OFICIAL 1a  
DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE L’AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DE VILATORTA 
 

- Organitzar i supervisar l’activitat diària de l'equip de la manteniment i serveis, establint una 
adequada distribució de les càrregues de treball així com verificar i supervisar els treballs que 
s’efectuen en el seu àmbit de treball adreçats a mantenir en bon estat els equipaments i 
instal·lacions municipals.  
 
-Supervisar el correcte funcionament dels accessos i subministraments bàsics dels 
equipaments públics.  
 
- Coordinació i comunicació periòdica amb el/la tècnic/a i/o càrrec electe responsables, que 
establirà les prioritats o objectius. 
 
- Encarregar-se de proveir de material i de les eines necessàries al seu àmbit de treball, 
realitzant les compres de material per a les que estigui autoritzat/da. 
 
- Control i gestió del manteniment i bon estat del magatzem municipal. 
 
- Realitzar, així mateix, funcions i tasques de la seva especialitat de treball.  
 
- Utilitzar les eines manuals i mecàniques així com els vehicles assignats requerits pel 
desenvolupament dels treballs encomanats, i supervisió de l'estat dels vehicles, maquinària i 
eines, tot tenint cura del seu manteniment i estat de neteja, revisions periòdiques, ITV… Control 
del carburant dels vehicles i maquinària. 
 
- 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. 
Coordinació amb el personal/càrrecs electes responsables dels actes festius. 
 
- Supervisió de la cessió i recepció del material propietat de l'Ajuntament cedit a tercers. 
 
- Detecció i gestió d'incidències i desperfectes a la via pública. 
 
- Prestar suport polivalent als altres àmbits de treball quan sigui necessari, coordinació amb 
altres responsables del manteniment d'edificis municipals (alarmes, climatització, il·luminació…) 
així com realitzar els treballs assignats en cas d’emergències, sinistres o catàstrofes naturals.  
 
- Control conjunt de mesures de seguretat i salut en el treball utilitzant adequadament 
maquinària, eines o substàncies relacionades amb la seva activitat, 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 prevenció de riscos laborals. 
 
- Planificació vacances i altres permisos retribuïts cobrint el funcionament del servei, coordinat 
amb el personal/càrrec electe responsable. 
 
- Control i comunicació d’incidències en relació a l’assistència, de vacances, dies d'assumptes 
propis i altres permisos, amb el programari corresponent, de forma coordinada amb el 
personal/càrrec electe responsable. 
 


