Referència: N404/2020/000024

En el marc del “Pla de suport a les polítiques socials 2020-2021”, dirigit
als programes municipals d’ocupació que impulsen iniciatives que
generen ocupació directa al territori, reforcen els dispositius i xarxes
locals d’ocupació i milloren les condicions d’ocupabilitat de la població
aturada, l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat selecciona per a l'exercici
2020,

ARQUITECTE/A TÈCNIC/A
INSPECTOR/A OBRES VIA PÚBLICA
Es requereix:









Tenir 18 anys complerts.
Tenir nacionalitat espanyola, o estar en possessió de la residència legal a
Espanya.
Imprescindible acreditar la inscripció al Servei d’Ocupació de Catalunya.
Estar en possessió d'una Llicenciatura o Grau en Arquitectura Tècnica o
equivalent (diplomatura universitària) o en condicions d’obtenir-la abans de la
data de finalització del període d’instàncies de la present convocatòria
Coneixements específics d'urbanisme i en matèria de seguretat d'obres i
accessibilitat en espais públics.
Coneixements d'AUTOCAD.
Certificat de nivell C de llengua catalana o equivalent.

Es valorarà:






Experiència en tasques similars en el sector de l'administració pública.
Formació envers control d'execució d'obres amb incidència en la via pública
Coneixements específics d'urbanisme .
Altra formació vinculada a la cartera de serveis de l’Ajuntament.
Estar empadronat/da a Sant Boi de Llobregat.

S’ofereix:
 Contracte de 12 mesos de durada.
 Horari: Jornada completa, de dilluns a divendres, en horari de matins.
 Jornada: 1.647 hores anuals (jornada completa).
 Salari: 2.091€ bruts mensuals, pagues prorratejades.
 Incorporació de novembre de 2020.

Arxiu: Oferta INSPECTOR OBRES VIA PÚBLICA 2020.docx

Pàgina 1 de 2

Referència: N404/2020/000024

La persona seleccionada s'integrarà en el Departament de Llicències d'Obres i
Edificació i s’encarregarà, entre d'altres, de:










Emetre informes tècnics per a la tramitació de llicències d'obres menors en via
pública (xarxes de companyies de serveis, connexions clavegueram, guals i
altres), d'acord amb la normativa urbanística i sectorial aplicable, calculant les
liquidacions tributàries i fiances corresponents.
Emetre informes per a la tramitació de llicències d'ocupació temporal de
l'espai públic per obres particulars (reserves de càrrega i descàrrega,
contenidors i sacs de runes i altres mitjans auxiliars d'obres).
Fer el control reglat de les obres particulars autoritzades en als aspectes amb
incidència en la via pública, emetent informes de verificació de la seva
correcta execució i de retorn de fiances.
Fer tasques d'inspecció d'ofici, emetent els corresponents informes del seu
resultat.
Gestionar les bases de dades municipals relatives a obres en via pública,
elaborant informes de seguiment periòdics.
Altres tasques de suport puntual al Departament en matèria de control
d'execució d'obres.

Les persones interessades podran presentar-se via telemàtica a través del portal de
tràmits de l'ajuntament: www.santboi.cat/GuiadeTràmits. Per finalitzar el tràmit
online caldrà adjuntar còpia del DNI, Currículum Vitae, còpia del títol requerit,
còpia del certificat del nivell C de català, informe de vida laboral i
documentació acreditativa en situació d’atur.. El termini de presentació de
sol·licituds estarà obert des del dia 1 al 9 d'octubre, ambdós inclosos.
De les instàncies rebudes es farà una primera selecció segons la formació i
l'experiència de les persones interessades. S'iniciarà un procés de selecció
només amb les candidatures que s'ajustin al perfil.
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