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ANUNCI 

 
 

ANUNCI DE LES BASES PER A LA PROVISIÓ DEL LLOC DE TREBAÑÑ DE 
VICESECRETARI/A, MITJANÇANT RL SISTEMA DE PROVISIÓ PER COMISSIÓ 
DE SERVEIS O NOMENAMENT PROVISIONAL. 
 
 
La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data  22 d’abril de 2021, va 
aprovar la convocatòria Provisió del lloc de treball de vicesecretari/a, mitjançant el 
sistema de provisió per comissió de serveis o nomenament provisional que 
transcrites que transcrit literalment diu el següent 
 
Bases per proveir mitjançant comissió de serveis o nomenament provisional 

el lloc de treball Vicesecretari/a de l'Ajuntament de Figueres 
 
 
L'Ajuntament de Figueres té la necessitat de cobrir el lloc de treball de 
Vicesecretari/a, per trobar-se la persona titular del mateix en comissió de serveis 
en una altra administració, amb caràcter urgent i inajornable de conformitat amb el 
que preveu l'article 81.3 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel 
qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, i amb 
els procediments de nomenament provisional o comissió de serveis establerts als 
articles 48, 49 i 51 del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el 
règim jurídic dels funcionaris d'Administració local amb habilitació de caràcter 
nacional. Aquest lloc de treball té les següents característiques 
 
1- Objecte: Provisió del lloc de treball de vicesecretari/a, mitjançant el sistema de 

provisió per comissió de serveis o nomenament provisional. 
 

2- Característiques del lloc de treball 
 
Lloc de treball: 122 
Denominació Vicesecretaria 
Subescala Secretaria 
Règim d'adscripció: Funcionari/ària d'administració local amb habilitació de 
caràcter nacional 
Grup  A 
Subgrup A1 
Complement Destí 29 

Complement Específic 3.620,66€/mes 
Jornada de Treball: la dedicació horària i la jornada són les establertes en l’acord 
regulador del personal funcionari de l’Ajuntament de Figueres.  
  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

CONTINGUT FUNCIONAL DEL LLOC DE TREBALL 

Missió:  

Dirigir, planificar, organitzar, informar, coordinar i resoldre el conjunt d’activitats 

pròpies de l’àrea, en la mesura de les possibilitats que proporcionen els 

recursos, les normes i directrius polítiques, par al bon funcionament del servei, 

especialment fe pública i assessorament legal preceptiu 

Funcions: 

Sota la dependència jeràrquica del titular de la Secretaria, i d’acord amb el que 

estableix el  Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim 

jurídic dels funcionaris d'Administració local amb habilitació de caràcter 

nacional. Aquest lloc de treball té les següents característiques, desenvolupa 

les següents tasques: 

 Col•laboració immediata i auxili al lloc de treball de secretari/ària. 

 Substitució del secretari / a en els casos de vacant, absència, malaltia o 

abstenció legal o reglamentària. 

 Fe pública i assessorament legal preceptiu, respecte de juntes, òrgans o 

entitats dependents de la Corporació distintes de l'Alcalde, Ple o Junta de 

Govern Local decisòria, que li siguin encomanades per la Corporació a 

proposta del titular de la Secretaria i actuant en la seva delegació. 

 Direcció o coordinació de les unitats jurídiques i administratives que la 

Corporació decideixi encomanar-li. 

 Planificar, organitzar, dirigir i supervisar els treballs a realitzar en la 

Vicesecretaria. Dur a terme el control de personal, horaris, permisos, 

baixes, puntualitat, rendiment, comunicant qualsevol incidència al servei de 

Recursos Humans. 

 Proposar els programes de formació i reciclatge del personal al seu càrrec. 

 Col•laborar en la formació del personal afectat en aquells projectes o 

actuacions de la seva competència que tenen interès per al conjunt de 

l’organització municipal. 

 Col•laborar en l'entrenament i la formació del personal al seu càrrec. 

 I d’altres que, amb caràcter general, li siguin atribuïdes segons la seva 

categoria. 



 
 
 
 
 
3- Forma de provisió del lloc de treball 
Nomenament provisional  o comissió de serveis. 
En el cas de la comissió de serveis la durada serà d’1 any prorrogable a un altre 
més. o en el seu cas, igualment que en el cas del nomenament provisional, fins al 
retorn de la persona titular del lloc de treball. 
 
4- Requisits de participació 

 
Les persones  interessades en participar en la convocatòria hauran de complir els 
requisits següents: 
 

a) Ser funcionari/ària d'administració local amb habilitació de caràcter 
nacional, de les subescales de: 

 
- Secretaria, categoria d’entrada o superior  
- Secretaria-intervenció. 

 
5- Presentació de sol·licituds 
 
5.1- Les persones aspirants que compleixin els requisits previstos en la base 
anterior podran presentar les sol·licituds de participació en el procés de provisió 
preferentment per via telemàtica a la seu electrònica de l'Ajuntament Tràmits 
(figueres.cat). També es podrà fer en el Registre d'Entrades de l'Ajuntament de 
Figueres (OMAC) o trametre-la per qualsevol dels mitjans que estableix l'article 
16.4a) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre (LPACAP).   
 
En el cas de presentar la sol·licitud de forma presencial o mitjançant les altres 
formes previstes a l'article 16.4 de la LPACAP, s'haurà de presentar instància 
normalitzada de la sol·licitud de participació en la convocatòria, amb indicació 
expressa de la convocatòria i manifestar, si escau, el compliment de tots els 
requisits de participació. Es podrà obtenir a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania o de 
la seu electrònica municipal. En cas d'utilitzar el sistema previst de correu postal 
és imprescindible enviar, dins el termini de presentació de les sol·licituds, un 
correu electrònic a l'adreça seleccionsRRHH@figueres.org, indicant que s'ha 
presentat la sol·licitud i còpia del document acreditatiu de l'enviament 
 
5.2.- A la sol·licitud s’haurà de manifestar si opten a la provisió del lloc de treball 
en comissió de serveis o amb nomenament provisional. 
 
També caldrà adjuntar el seu currículum vitae detallat, juntament amb la 
documentació  acreditativa de les condicions de participació i dels mèrits al·legats.  
 
5.3- El termini de presentació s'estableix en 5 dies hàbils a partir de l'endemà de 
la publicació d'aquesta convocatòria al tauler d'edictes electrònic de l'Ajuntament 
(http://ca.figueres.cat/ajuntament/oferta-publica/).  
 
6- Òrgan de valoració 
 
La constitució de l’Òrgan de valoració només es produirà en el cas que hi hagi dos 
o més aspirants.  
 



 
 
 
 
 
L’Òrgan de valoració estarà format per: 
 
- La Secretària. 
- La Interventora municipal. 
- La Cap de serveis jurídics i administratius de l’àrea de Serveis a les Persones. 
 
7- Barem de mèrits 
 
L’òrgan de valoració només tindrà en compte aquells mèrits que estiguin 
degudament acreditats. 
 
7.1. Experiència professional, d'acord amb: 
 
Serveis prestats com a Secretari/a o Secretari/a-Interventor/a en altres 
Corporacions Locals (ajuntament, diputacions, consells comarcals o altres) 
 
Tindran més rellevància en la valoració els serveis en una població superior als 
20.000 habitants. 
 
Per acreditar l’experiència professional s’haurà de presentar els certificats de 
serveis prestats en aquestes administracions i/o còpia de les corresponents 
resolucions del director/a general d'Administració local efectuant el nomenament, 
en la forma de provisió que correspongui (nomenament provisional, comissió de 
serveis, acumulació..) i/o còpia de les actes de la presa de possessió i/o 
cessament del lloc de treball.  
 
7.2. Valoració d'altres mèrits i estudi conjunt del currículum de l'aspirant a l'objecte 
d'una adient adequació  amb la plaça a proveir en base a: 
 

a) Màsters, Mestratges o títols de post-grau que tingui relació amb el 
contingut del lloc de treball 

 
b) Cursos de formació i/o perfeccionament, en relació amb: 
 

- Cursos, jornades i/o seminaris relacionats amb les funcions 
bàsiques del lloc de treball. 

- D'altres cursos o seminaris que tinguin relació amb 
l'administració Pública. 

 
Els cursos i jornades que s'al·leguin com a mèrits hauran de ser acreditats 
mitjançant fotocòpies dels títols oficials o homologats, fent constar el centre 
emissor dels mateixos, així com la durada en hores. 
 

Es valoraran com a mèrits més rellevants, els que consten a la fitxa del lloc de 
treball i que s’indiquen a continuació: 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Mèrits rellevants a 

considerar en la 

provisió: 

 

Coneixements en: 

- Legislació específica de l’àmbit local i 

procediment administratiu comú. 

- Gestió pública. 

- Dret administratiu 

- Dret local 

- Dret laboral. 

- Gestió i organització administrativa. 

- Gestió de la qualitat del servei 

- Organització del treball 

- Prevenció de riscos laborals 

- Seguretat i salut laboral. 

- Informàtica a nivell d'usuari 

Experiència: En l'àmbit de la fe pública i de l’assessorament legal 

a l’Administració Pública. 

No seran objecte de valoració aquells mèrits  exigits com a requisit d’accés en la 
convocatòria del lloc de treball, ni les de nivell inferior necessàries per a l'obtenció 
de titulacions superiors exigides o al·legades. 
 
7.3. Altres aspectes curriculars que pugui aportar la persona aspirant. 
 
7.4. La Junta d’avaluació, podrà realitzar una entrevista a les persones candidates 
per verificar el seu perfil professional 
 
8- Provisió del lloc de treball 
 
L’Òrgan de valoració emetrà un informe motivat d'idoneïtat tenint en compte els 
aspectes relacionats en els apartats anteriors.  
 
Aquest informe conclourà una proposta motivada en favor d'un/a dels candidats o 
candidates que serà elevat a l'òrgan competent, per tal que, amb la prèvia 
conformitat de la Corporació Local en la que presta els seus serveis la persona 
proposada, es pugui sol·licitar el corresponent nomenament a la Direcció General 
d'Administració Local de la Generalitat de Catalunya. 
 

Figueres, el dia que signo aquest document 

 
L’alcaldessa presidenta 

 

 

 

[Firma01-01] 
https://carpeta.figueres.org:8095/OAC/ValidarDoc.jsp CSV: bd6694a9-4780-48e0-aee2-

bcddd2276457 


		2021-04-26T08:22:46+0200
	LLADO SAUS AGNES - 26/04/2021 08:22:46




