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OFERTA DE FEINA 
ADMINISTRATIU/VA DELINEANT 

PELS SERVEIS TÈCNICS DE L’AJUNTAMENT DE SALLENT 
 

Per raons de màxima urgència, l’Ajuntament de Sallent necessita incorporar de forma immediata 
amb nomenament de caràcter funcionari interí una persona en el lloc de treball 
d’ADMINISTRATIU/VA DELINEANT a l’àrea de Serveis Tècnics per cobertura d’una baixa per 
incapacitat temporal.  
 
 
Els requisits mínims que han de complir els/les candidats/es per exercir les funcions 
d’administratiu/iva delineant són: 
 

- Titulació de batxiller (LOE) o de tècnic (LOE), Cicle Formatiu de Grau Superior 
(preferentment de la familia profesional d’Edificació i Obra Civil) o titulació equivalent que 
habiliti per a l’exercici de les funcions pròpies del lloc de treball. 

 
- Nivell de suficiència (C1) de català. 

 
- Es puntuarà disposar de coneixements elevats del programa informàtic AUTOCAD. 

 
- Es valorarà amb puntuació addicional tenir experiència en despatxos d’arquitectura i/o en 

temes d’Habitatge. 
 
 
Característiques del lloc de treball: 
 

- Nomenament com a funcionari/ària interí en el grup de classificació C1 a l’Ajuntament 
de Sallent amb incorporació inmediata per cobertura de la baixa per incapacitat 
temporal. 

- L’horari del lloc de treball és de dilluns a divendres de 07.30h a 14.45h.  
- Retribució: 1541,67 euros bruts /mensuals. 

 
 
Funcions generals del lloc de treball: 
 

•  Seguiment de la implantació del servei de recollida selectiva 
•  Gestionar les intervencions en els habitatges municipals 
•  Desenvolupar les tasques de delineació que requereixen els Serveis tècnics municipals 

 
 



 

 
Plaça de la Vila, 1   -   08650 Sallent   -   Tel. 93 837 02 00   -   Fax. 93 820 61 60   -   E-mail: sallent@sallent.cat   -   www.sallent.cat 

 
Davant la urgència i com és imprescindible poder cobrir aquest lloc de treball el més aviat possible, 
si tens ganes de treballar, tens vocació i compleixes els requisits envia’ns el teu currículum vitae 
actualitzat al correu electrònic recursoshumans@sallent.cat com a molt tard el dilluns 
03/10/2022, inclòs. 
 
 
Entrevistes amb les candidatures previstes a partir del 7 d’octubre.  
 
Es publicarà la data i l’hora programada per cada candidat a la web i al tauler de l’entrada 
l’Ajuntament així com els criteris per a la valoració dels candidats/es en l’apartat:  
www.sallent.cat > Apartat Ofertes de treball de l’Ajuntament > Vigents 
 
Per tant, no està previst contactar personalment amb els candidats/es per informar l’hora 
d’entrevista. 
 
 
Sallent, 22 de setembre de 2022. 
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