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BASES DE LA CONVOCATÒRIA PER A SELECCIONAR UN SECRETARI O 
SECRETÀRIA GENERAL AMB CARÀCTER INTERÍ, FINS LA PROVISIÓ 
DEFINITIVA DEL LLOC DE TREBALL MITJANÇANT FUNCIONARI DE 
CARRERA AMB HABILITACIÓ  
 

1. Objecte de la convocatòria 
 

Proveir, amb caràcter interí fins a la seva provisió reglamentària mitjançant 

concurs ordinari o unitari , el lloc de treball  de secretari o secretària 

general de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, classificat dins del grup 

A, subgrup A1. Pertany a l’escala de funcionaris d’Administració Local amb 

habilitació de caràcter nacional, subescala de secretaria, categoria superior.  
 

L’Ajuntament porta a terme la selecció mitjançant convocatòria pública i per 

concurs, i formula en el seu cas la proposta de nomenament corresponent, 

per bé que el nomenament interí correspon realitzar-lo legalment a la 

Generalitat de Catalunya. 

 

La retribució aproximada del lloc de treball és la següent: 65.000 euros 

anuals. 

 

2. Requisits 
 
Per a ser admeses en el procés selectiu de concurs, les persones aspirants 

han de complir els requisits següents:  

 

a) Tenir la nacionalitat espanyola.  

b) Tenir complerts els setze anys i no haver arribat a l’edat de jubilació 

forçosa.  

c) Tenir, o estar en condicions d’obtenir-lo en la data en què acabi el termini 

de presentació de sol�licituds, algun dels títols acadèmics següents: 

llicenciatura en Dret, llicenciatura en Ciències Polítiques i de l’Administració, 

llicenciatura en Sociologia o el títol de grau corresponent. 

d) Tenir la condició de funcionari de carrera de qualsevol Administració 

pública, amb plaça adscrita al subgrup de classificació A1. 
d) No patir cap malaltia ni estar afectades per cap limitació física o psíquica 

que sigui incompatible amb l’exercici de les funcions.  

e) No haver estat separades, mitjançant expedient disciplinari, del servei de 

qualsevol de les administracions públiques ni estar inhabilitades per a 

l’exercici de funcions públiques.  
f) Estar en possessió de coneixements de nivell de suficiència de llengua 
catalana (nivell C) o superar la prova corresponent. Les persones aspirants 
acreditaran, documentalment, estar en possessió del nivell de C de llengua 
catalana o superior, mitjançant la presentació del títol corresponent expedit 



                                       

 

 

 

 

 

 

 

        

       Cort 14 � 08720 Vilafranca del Penedès - 938 920 358 � www.vilafranca.cat  
 

per la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya o de 
títol o certificat equivalent. Els aspirants que no disposin d’aquesta 
justificació se sotmetran a una prova que consistirà en l’acreditació de 
coneixements de llengua catalana equivalents al nivell C, prova que serà 
dirigida pel Servei de Català de què disposa l’Ajuntament i els resultats de 
la qual validarà el Tribunal Qualificador. La qualificació de la prova serà 
d’apte o no apte, i les persones aspirants que siguin declarades no aptes 
quedaran eliminades del procés selectiu. 
 

Els requisits establerts en aquesta base s’han de tenir en el moment de 

finalitzar el termini de presentació de sol�licituds i mantenir-los durant el 
procés selectiu fins al moment de la presa de possessió com a funcionari o 

funcionària interí/interina, i posteriorment després del nomenament.  

 

3. Presentació de sol�licituds. 
 
Les instàncies per a sol�licitar de prendre part en el procés selectiu aniran 
adreçades al president de la Corporació i es presentaran al Registre General 
de l'Ajuntament en el termini de 20 dies naturals, comptats a partir de 
l'endemà de la publicació del corresponent anunci de la convocatòria al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya.  
 
En el cas que no es presenti cap candidat/a es podrà ampliar el termini de 
presentació d'instàncies mitjançant l'anunci corresponent. La convocatòria i 
les bases també s'exposaran al tauler d'anuncis de la Corporació i a la web 
municipal (www.vilafranca.org). 
 
A les instàncies els/les aspirants hauran de manifestar que reuneixen totes 
les condicions que s'exigeixen a la base segona de la convocatòria. Així 
mateix, s'hi adjuntarà un currículum vitae, un informe de vida laboral, la 
documentació acreditativa dels mèrits que s'al�leguin, fotocòpia del DNI i 
del títol acadèmic exigit. 
 
Les instàncies també podran presentar-se en la forma que determina 
l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 
Administracions Publiques i de Procediment Administratiu Comú. 
 

4. Admissió d’aspirants. 
 
Un cop finalitzat el termini de presentació d'instàncies, la presidència de la 
Corporació dictarà una resolució en el termini màxim d'un mes, en què 
declararà aprovada la llista provisional d'aspirants que s'han admès i que 
s'han exclòs. 
 
En aquesta resolució, que s'exposarà al tauler d'edictes de la Corporació i a 
la web municipal o bé es notificarà als interessats per qualsevol dels 
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sistemes de notificació o comunicació que estableix la legislació sobre 
procediment administratiu, s'establirà un termini de 10 dies hàbils perquè 
es puguin esmenar els defectes d'admissió, com també l'anunci del lloc, la 
data i l'hora de començament del procés selectiu i la composició del tribunal 
qualificador. 
 
Les reclamacions, si n'hi hagués, seran acceptades o rebutjades en la 
resolució en la qual s'aprovi la llista definitiva, que es publicarà en la forma 
abans indicada. En el cas de no presentar-se reclamacions es considerarà 
elevada a definitiva la llista provisional, sense necessitat de nova publicació. 
 

5. Tribunal Qualificador 
 
El Tribunal qualificador estarà format pel President i quatre vocals, un dels 

quals actuarà com a Secretari. El President serà el Cap dels Serveis Jurídics 

de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès o persona en qui delegui. Els 

vocals seran: L’Interventor general de l’Ajuntament, un secretari 

d’Administració Local designat per l’alcalde, un tècnic municipal llicenciat en 

dret designat per l’alcalde i un tècnic nomenat a proposta de la Direcció 

General d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya.  

 
Un/a membre designat/da per la Junta de Personal assistirà com a 
observador amb veu però sense dret a vot. 
 

A més, integraran el tribunal els membres suplents respectius que, 
simultàniament amb els titulars, hauran de designar-se perquè es 
constitueixi. 
 

El tribunal no podrà constituir-se ni actuar sense l'assistència de més de la 
meitat dels membres, titulars o suplents. Sempre serà necessària la 
presència del/de la president/a i del/ de la secretari/ària. Les decisions 
s'adoptaran per majoria i, en cas d'empat, decidirà el/la president/a 
mitjançant el vot de qualitat. 
 
Els membres del tribunal s'hauran d'abstenir d'intervenir, i els/les aspirants 
podran recusar-los, quan concorrin les circumstàncies que preveu l'article 
28 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 
Administracions Publiques i de Procediment Administratiu Comú. 
 

6. Procés de selecció 
 

El sistema de selecció serà el de concurs, que podrà incorporar una 

entrevista . 

 
a) Es valorarà en el concurs de mèrits: 
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1) Serveis efectius i acreditats prestats per les persones aspirants en llocs 

de treball d’ajuntaments de Catalunya reservats a l’escala de funcionaris 

amb habilitació de caràcter nacional, subescala de secretaria – intervenció, 

independentment de la modalitat de prestació de serveis (en propietat, 

interinatge, comissió de serveis, nomenament accidental, etc.).   

 

Els mèrits es qualificaran atorgant a les persones aspirants 0,07 punts per 

cada mes complet de serveis efectius prestats en els llocs de treball 

indicats, fins a un màxim de 4 punts.  

 

2) Serveis efectius i acreditats prestats per les persones aspirants en llocs 

de treball d’ajuntaments de Catalunya reservats a l’escala de funcionaris 
amb habilitació de caràcter nacional, subescala de secretaria (entrada o 

superior), independentment de la modalitat de prestació de serveis (en 

propietat, interinatge, comissió de serveis, nomenament accidental, etc.).   

 

Els mèrits es qualificaran atorgant a les persones aspirants 0,10 punts per 

cada mes complet de serveis efectius prestats en els llocs de treball 

indicats, fins a un màxim de 5 punts. 

 

3) Realització de mestrages, postgraus, cursos, jornades o seminaris sobre 

matèries relacionades amb les matèries legalment assignades a la 

secretaria de l’Ajuntament. S’atorgarà 0,8 punts per cada mestratge, 0,5 
punts per cada curs de postgrau i 0,2 punts per cada altra curs, jornada, 

seminari o similar sempre que tinguin una durada lectiva de més de sis 

hores. La puntuació màxima total en aquest apartat no pot superar els 3 

punts. 

 

4) Per cada exercici aprovat en oposicions convocades per l’organisme 

competent, per a l’ingrés en qualsevol de les subescales de funcionaris 

d’Administració Local amb Habilitació Estatal: 1 punt fins a un  màxim de 3 

punts. 

 
b) Entrevista personal potestativa 
 
El Tribunal podrà decidir potestativament celebrar entrevistes personals per 
separat amb les persones candidates, una vegada s’hagin puntuat els 
diferents apartats del concurs.  
 
En cas que es decideixi fer l’entrevista serien convocats com a màxim els 
tres aspirants amb una major puntuació total. Tanmateix, aquesta 
convocatòria només pot tenir lloc si la puntuació de l’entrevista pot fer 
alterar el resultat final del procés selectiu quant a puntuació, per bé que ni 
tan sols en aquest supòsit l’entrevista esdevé preceptiva.  
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La puntuació màxima de l’entrevista és de 2 punts. Es valoraran els 
aspectes del currículum, coneixements, experiència i formació, personalitat, 
motivació, aptitud i vàlua per al lloc de treball concret. 
 

 
7. Finalització del procés 

 
Un cop finalitzada la qualificació dels/ de les aspirants, l’òrgan de selecció 
publicarà la llista d'aprovats/ades, per ordre de puntuació, i l'elevarà a a la 
Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya. La 
proposta de nomenament la portarà a terme la Junta de Govern Local, i el 
nomenament interí correspon a la Generalitat de Catalunya, 
 
El/la aspirant proposat presentarà davant el Servei de Recursos Humans de 
l'Ajuntament, dintre del termini de 20 dies naturals des que es faci pública 
la llista d'aprovats/ades, els documents acreditatius de les condicions de 
capacitat i requisits exigits a la base segona de la convocatòria. Llevat dels 
casos de força major, aquelles persones que dintre del termini indicat, no 
presentin la documentació, no podran ser proposades ni nomenades i 
s’anul�laran totes les seves actuacions, sense perjudici de tenir en compte la 
responsabilitat en què poguessin haver incorregut per falsedat en la 
instància.  
 
En aquest cas, l'òrgan competent formularà una proposta a favor del 
següent aspirant que, havent superat el concurs específic, hagi obtingut 
més puntuació i tingués accés a les places convocades com a conseqüència 
de l'esmentada anul.lació. 
 
 

8. Règim de recursos 
 
Aquestes bases i els actes administratius o acords del Tribuinal de Selecció 
que se’n derivin de la seva aplicació, podran ser recorreguts per les 
persones interessades en els termes que estableix la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu Comú. 
 
Vilafranca del Penedès, 30 de setembre de 2015. 

 

 


