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FITXA DESCRIPTIVA DE LLOC DE TREBALL

A IDENTIFICACIÓ

ÀREA/DEPARTAMENT:

SERVEI DE MEDI NATURAL
SERVEI DE PROJECTES I OBRES

DENOMINACIÓ DEL LLOC: OPERARI DE CAMP I PREVENCIÓ D’INCENDIS

TIPOLOGIA:

lloc de comandament
lloc base singular
lloc base no singular
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B

FUNCIONS GENÈRIQUES DEL LLOC

B.1. Objectiu fonamental del lloc o missió

(Només a omplir en cas de que es tracti d’un lloc singular)

B.2. Funcions bàsiques


Desenvolupar i fer el seguiment del Dispositiu de Prevenció d’Incendis des de les torres de
guaita.



Desenvolupar i fer el seguiment del Dispositiu de Prevenció d’Incendis des de la centraleta.



Realitzar tasques de vigilància i control per garantir la conservació natural del Parc,
controlant de manera especial el compliment de les normes sobre prevenció d’incendis
durant el temps de la campanya.



Actuar amb diligència en cas d’incendi, informant segons les instruccions del cap del Servei
i acudint d’immediat a col.laborar amb els equips d’extinció.



Col.laborar amb els serveis d’extinció per tal d’evitar la propagació d’incendis i per
aconseguir la seva ràpida extinció.



Posar en coneixement del seu superior jeràrquic en cas de tenir coneixement de danys,
abusos i, en general, qualsevol infracció de la normativa que protegeix el Parc on presten
servei.



Informar i col.laborar amb els habitants del Parc, voluntaris d’estiu, agents de l’autoritat i
visitants.



Col.laborar en l’execució de treballs vinculats a la construcció, reparació i manteniment de
construccions i obres en general i, en particular, de les instal.lacions d’aigua i de la resta de
mobiliari d’ús general del Parc.



Col.laborar en l'execució dels treballs silvícoles vinculats a la conservació i manteniment
del medi natural (repoblacions, tales, podes, etc.).



Fer servir les eines manuals i mecàniques requerides pel desenvolupament dels treballs
encomanats, propis de la seva qualificació professional, així com tenir cura del seu estat de
conservació.



Complimentar els documents acreditatius del temps destinats a la realització del treball i del
material utilitzat.
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Tenir cura de l’adequada utilització i manteniment de l’equipament, maquinària, vehicles i
qualsevol material propietat del Consorci.



Tenir cura del manteniment de l’ordenació i neteja del seu lloc de treball i, si s’escau, del
vehicle assignat.



Realitzar tasques de suport en treballs topogràfics (assenyalament de finques, marca de
camins, comprovació de plànols, etc.) i en general en aquells treballs complementaris al
desenvolupament de les tasques.



Col.laborar en el seguiment d’experiències amb herbicides pel control d’espècies
al.lòctones i del creixement del sotabosc, utilitzant la maquinària i eines adients.



Transplantar les plantes emmagatzemades al viver del parc, així com encarregar-se del
seu manteniment general.



Col.laborar en la realització de tractaments fitosanitaris amb els corresponents mitjans.



I, en general, totes aquelles de caràcter similar que li siguin atribuïdes.
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C

PROVISIÓ DEL LLOC

C.1. Requisits per a la seva provisió





Titulació: Qualsevol titulació del grup de classificació E.
Altres: Permís de conducció amb el complement per tal de dur vehicles d’emergència.

C.2. Mèrits rellevants a considerar en la seva provisió



Formació: En l’àmbit de:
Conservació i repoblació forestal.
Maneig d’eines i maquinària agrícola.
Seguretat i salut.
Cartografia.
Vigilància i prevenció d'incendis en el medi natural.
Aplicadors de productes fitosanitaris.
Comunicació.
Maneig d’equips de telefonia.
Coneixements de llengua catalana.



Experiència:
En l'àmbit de la vigilància d'incendis i utilització i manteniment d’instal.lacions,
eines i maquinària relacionada amb la conservació del medi natural en
l'Administració Pública i/o en el sector privat.



Altres:

