Ajuntament de Berga Berga
ÀREA DELS SERVEIS ECONÒMICS
TÈCNIC/A D’INTERVENCIÓ I SERVEIS ECONÒMICS

FITXA SE-IT-05

FITXA DESCRIPTIVA DEL LLOC DE TREBALL

A IDENTIFICACIÓ

ÀREA / DEPARTAMENT:

Àrea de Serveis Econòmics
Departament d’Intervenció

DENOMINACIÓ DEL LLOC:

Tècnic/a d’Intervenció i Serveis Econòmics

TIPOLOGIA:

Lloc comandament intermig

B  DEDICACIÓ HORÀRIA DEL LLOC

DEDICACIÓ HORÀRIA SETMANAL: L’estàndard establerta per la Corporació.

TIPOLOGIA DE LA JORNADA:

De dilluns a divendres.
Flexibilitat per raó del servei
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C

FUNCIONS GENÈRIQUES DEL LLOC

C.1. Objectiu fonamental del lloc o missió

(Només a omplir en cas de què es tracti d’un lloc singular i/o de comandament)

C.2. Funcions bàsiques
- Coordinar el personal del seu àmbit d’actuació.
- Substituir a l’Interventor/a quan sigui necessari.
- Confeccionar els expedients d'aprovació i/o modificació de les ordenances fiscals, de les
ordenances reguladores dels preus públics, expedients d'imposició i ordenació de contribucions
especials, etc.
- Mantenir i elaborar la informació comptable periòdica mensual i trimestral en col·laboració amb
Tresoreria (estat de congruència de la comptabilitat, estat del deute, estat històric i provisional
del servei del deute, estat d'execució de les despeses, etc.).
- Elaborar estudis de costos i informes de seguiment pressupostari i comptable, i valoracions
relacionades amb l'àmbit de la seva competència.
- Elaborar l'avantprojecte del pressupost inicial i processar les dades, així com les successives
modificacions de crèdit sota les indicacions d'Intervenció.
- Donar suport en la fiscalització de la despesa, això és: elaboració d'informes, control dels
contractes i factures presentades i control de la despesa en general.
- Fer seguiment de l'endeutament de crèdit, elaboració de les previsions i realització efectiva,
així com també fer seguiment dels informes de l'estat d'endeutament i fer la comunicació de les
operacions a la Generalitat.
- Realitzar estudis i informes dels expedients de les subvencions rebudes així com realitzar
estudis economicofinancers i informar els efectes de les adopcions dels acords corresponents.
- Analitzar els costos per a la preparació dels plecs de clàusules per contractes.
- Atendre i assessorar facilitant informació així com respondre a les consultes o reclamacions
dels usuaris del servei.
- Comprovar les taules d'equivalència entre la comptabilitat financera i la pressupostària.
- Col·laborar en l'elaboració de la memòria general en tot allò referent a les dades econòmiques
i de les diferents activitats dutes a terme.
- Fer l'anàlisi de la càrrega financera municipal realitzant estudis d'evolució de la mateixa
segons el model econòmic pressupostari.
- Mantenir els contactes necessaris per la seva feina amb altres unitats organitzatives de la
Corporació, altres administracions així com entitats i associacions relacionades amb el seu
àmbit competencial, duent a terme totes aquelles tasques que d'aquesta activitat se'n derivin.
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- Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament els equips
relacionats amb la seva activitat, d'acord amb els procediments establerts i la normativa vigent
en matèria de prevenció 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.

D

CONDICIONS DE TREBALL

D.1. Esforços físics
Treballs d’oficina o sedentaris amb utilització d’eines de treball lleugeres.

D.2. Ambient de treball
Propi d’oficina.

D.3. Riscos Possibles
Absència general de riscos.

E

PROVISIÓ DEL LLOC

E.1. Requisits per a la seva provisió


Titulació: Llicenciatura o grau en Economia, Administració i Direcció d’Empreses,
Ciències Actuarials i Financeres i Empresarials, o titulació equivalent.



Altres:

E.2.

Nivell de coneixement de català exigit per la Corporació, d’acord amb el Decret
161/2002 sobre avaluació i certificació de coneixements de català.

Règim jurídic i forma de provisió del lloc (a determinar per la Corporació)
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Naturalesa jurídica: Funcionarial
Forma de provisió: Concurs de mèrits

E.3. Mèrits rellevants a considerar en la seva provisió


Formació:

- Control i execució de pressupostos
- Comptabilitat pública
- Hisendes Locals
- Coneixements de Dret Tributari
- Gestió i organització administrativa
Competència digital en nivell bàsic.
Experiència: En l’àmbit de la realització i gestió tècnica en serveis econòmics en
l’Administració pública i/o en el sector privat.




Altres:

