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ANUNCI SOBRE LA PROVISIÓ DEL LLOC DE TREBALL DE 
DIRECTOR/A DE L’ÀREA DE SERVEIS CENTRALS I HISENDA DE 
L’AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS 
 
El nomenament del Cap de l’Àrea de Serveis Centrals i Hisenda el portarà a 
terme de forma motivada la Junta de Govern Local,  pel sistema de provisió 
de lliure designació entre personal al servei de l’Ajuntament de Vilafranca 
del Penedès. Podran optar a la plaça dins del termini que finalitza el dia 22 
de setembre de 2015, aportant currículum vitae, els funcionaris de carrera o 
personal laboral fix de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, adscrits al 
grup professional A1 i amb la titulació acadèmica que es preveu en l’annex 
I, i es donarà publicitat a l’obertura del procés per mitjans interns (intranet, 
correu electrònic o mitjans similars). El currículum detallarà les dades de 
formació acadèmica i complementària, experiència professional, cursos i 
possibles publicacions i altres dades d’interès professional, i haurà de 
contenir una declaració signada sota promesa o jurament en la qual la 
persona interessada asseguri la seva veracitat; l’Ajuntament tindrà dret a 
comprovar la veracitat de les dades pels mitjans que estimi adients. 
 
L’exercici del lloc de treball de Director/a de l’Àrea de Serveis Centrals i 
Hisenda es podrà compatibilitzar amb l’exercici de les funcions del lloc de 
treball propi de la persona funcionària de carrera o personal laboral fix que 
sigui objecte de nomenament. Si no es compatibilitzés existiria en tot cas 
reserva plena del seu lloc de treball de procedència durant la vigència del 
nomenament per lliure designació. 
  
La retribució anual íntegra de la plaça creada s’estableix, per al 2015 
(retribució anualitzada), en la quantitat total de 48.000 €, més els triennis 
que la persona designada tingui ja acreditats a l’Ajuntament de Vilafranca 
del Penedès. Tanmateix, en el supòsit que la persona nomenada tingui 
assignada, pel lloc de treball que ocupi prèviament a l’Ajuntament de 
Vilafranca del Penedès,  una retribució superior, es mantindrà aquesta 
darrera, sense increment ni decrement de cap mena. 
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Director/a de l’Àrea de Serveis Centrals i Hisenda 
 
 
FITXA DESCRIPTIVA DEL LLOC DE TREBALL 
 
 
A IDENTIFICACIÓ 
    
 

 ÀREA/DEPARTAMENT: SERVEIS CENTRALS I HISENDA 

 
   

 DENOMINACIÓ DEL 
LLOC:  

DIRECTOR/A ÀREA DE SERVEIS 
CENTRALS I HISENDA 

 
         

 TIPOLOGIA:  Lloc de comandament  
 

       GRUP CLASSIFICACIÓ:         A1 
 
       NIVELL COM. DESTINACIÓ:      30 
       
       C. ESPECÍFIC ANUAL:               16.040,63 EUROS.  
 
       ALTRA RETRIBUCIÓ:               Diferència fins retribució anual 
establerta en l’acord de creació del lloc de treball 
 
    
B DEDICACIÓ HORÀRIA DEL LLOC 
 
   

 Dedicació horària 
setmanal: 

Ordinària vigent a l’Ajuntament com a 
mínim, amb les perllongacions que 
exigeixin les tasques encomanades. 
 

       
 Tipologia de la jornada: Segons necessitats dels serveis i 

flexibilitat 
   
  
 
 C  FUNCIONS GENÈRIQUES DEL LLOC 
 
C.1. Objectiu fonamental del lloc o missió 
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Coadjuvar a definir les actuacions i els programes a desenvolupar, dirigint i 
avaluant els recursos humans, materials i econòmics adscrits a l’Àrea, 
garantint-ne el funcionament i comunicant els resultats assolits a l’equip de 
govern, d’acord amb els procediments establerts i la legislació vigent. 
 
 
C.2. Funcions bàsiques 

 
D’acord amb les directrius emanades de l’Ajuntament, dels òrgans 
de govern i del tinent d’alcalde Coordinador de l’Àrea, són funcions 
assignades al lloc: 

 
 
- Dirigir, coordinar i supervisar els serveis que integren l’Àrea. 
 
- Assumir la responsabilitat professional i tècnica de la gestió de l’àrea, 
coordinant i supervisant les tasques dels llocs de treball que li siguin 
encomanats, i establint línies d’actuació i mecanismes de motivació, amb el 
compliment dels objectius establerts per la corporació. 
 
- Planificar els recursos que s’han d’invertir i destinar, proposar aspectes de 
les previsions pressupostàries i fer el seguiment dels programes i 
pressupostos per a la consecució dels objectius estratègics i línies d’actuació 
establerts. 
 
- Col�laborar en la preparació del projecte de pressupost, del pla de treball i 
de les memòries informatives a l’equip de govern. 
 
- Gestionar els recursos adscrits a l’àmbit i avaluar l’eficàcia i eficiència dels 
mateixos, per tal de garantir la correcta prestació de serveis als ciutadans. 
 
- Definir el mapa de processos de la seva Àrea i identificar els factors d’èxit 
organitzatiu, així com els mecanismes de coordinació necessaris per a la 
consecució dels objectius estratègics establerts. 
 
- Programar projectes/activitats de caràcter general de l’Àrea, així com 
establir criteris d’actuació comuns, definint els recursos econòmics, humans 
i materials necessaris per a dur-ho a terme d’acord amb el calendari 
establert. 
 
- Analitzar i avaluar, amb els diversos comandaments, l’execució dels 
programes, projectes i processos des de les diferents unitats organitzatives 
que estiguin sota la seva responsabilitat que permetin obtenir una visió 
clara de la consecució de la visió, missió i línies d’actuació establertes. 
 
- Mantenir contactes amb altres administracions o actors significatius de 
l’entorn públic i privat i elaborar noves línies d’actuació, organització i 
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propostes de gestió i processos de treball, que puguin afavorir i millorar els 
serveis prestats a la ciutadania i l’assoliment dels objectius fixats. 
 
- Assistir a les sessions del Ple, de la Junta de Govern i de les Comissions 
Informatives quan siguin requerits per l'Alcaldia o Presidència per informar i 
assessorar sobre els assumptes de la seva competència. 
 
- Assessorar en relació a les competències de l'àmbit,  tant a la pròpia Àrea 
com a la resta de l’organització.  
 
- Representar l’Àrea davant de les diverses administracions, així com 
assistir a les reunions i actes necessaris per informar i assessorar sobre els 
assumptes de la seva competència. 
 
- Planificar i supervisar la implantació de les activitats preventives en els 
procediments i en els sistemes de gestió de la seva àrea, comunicant 
qualsevol canvi en les condicions de treball. 
 
- 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. 
 
- Qualsevol altra funció de caràcter similar que  li sigui atribuïda. 
 
 
Actualment resten adscrits a l’Àrea els serveis, activitats i funcions 
següents, en els termes previstos en el decret d’alcaldia de 16 de juny de 
2015: secretaria, serveis jurídics, governació, recursos humans i 
organització, compres i contractació, informàtica, procediment sancionador, 
oficina d’atenció ciutadana, arxiu, gestió administrativa del cementiri, 
estadística i plànol de la ciutat, transparència, informació i planificació 
general i serveis d’hisenda. Es respectaran especialment les funcions que 
amb autonomia porta a terme la Intervenció general en matèria de 
fiscalització interna de la gestió econòmico - administrativa i pressupostària, 
comptes i hisenda pública i, en aquesta matèria, la direcció de l’Àrea i la 
Intervenció mantindran relacions recíproques de col�laboració i cooperació.  
 
D  CONDICIONS DE TREBALL 
 
 
D.1. Esforços físics 
 
Contínuament, esforç físic marginal propi de treballs d'oficina o sedentaris 
amb utilització d'eines de treball lleugeres. 
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D.2. Ambient de treball 
 
Contínuament, ambient de treball bo, propi d'oficina o espais similars. 
 
 
D.3. Riscos possibles 
 
Absència general de risc. 
 
 
E  PROVISIÓ DEL LLOC 
 
 
E.1. Requisits per a la seva provisió 
 
 
� Titulació: Equivalent a la pròpia del subgrup de classificació A1 del 
personal funcionari. 
 
Es requereix una llicenciatura o titulació en grau en alguna de les següents 
matèries: Dret, Ciències Polítiques i de l’Administració, Sociologia, 
Economia, Administració i Direcció d’Empreses, Ciències Actuarials o 
Financeres o titulació acadèmicament equivalent. 
 
 
�  Altres:    Nivell de coneixement de català exigit per l'Ajuntament, d'acord 
amb el Decret 161/2002 sobre avaluació i certificació de coneixements de 
català. 
 
E.2. Forma de provisió 
 
Lliure designació entre personal funcionari de carrera i personal laboral fix 
de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, del grup A1. 
 
 
E.3. Factors rellevants a considerar en la seva provisió 
 
 
� Formació:  
 
   En l’àmbit de:  

  

 - Direcció de persones i d’equips de treball. 
- Habilitats directives. 
- Planificació i control de la gestió. 
- Organització administrativa 



                                       

 

 

 

 

 

 

 

        

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

- Gestió pública. 
- Dret Administratiu. 
- Dret Local. 
- Coneixements d'informàtica a nivell d'usuari/ària 

 

 
� Experiència: 
 

 En l’àmbit tècnic, de gestió o direcció de l’Administració 
pública, especialment de l’Administració Local, o en l’àmbit 
directiu privat si es compta amb habiltats gerencials aptes 
per a la gestió pública. 

 
---------------------------- 
 
 

 


