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ANUNCI SOBRE LA PROVISIÓ DEL LLOC DE TREBALL DE CAP DE 
SECRETARIA D’ALCALDIA I PROTOCOL DE L’AJUNTAMENT DE 
VILAFRANCA DEL PENEDÈS 
 
El nomenament del Cap de Secretaria d’Alcaldia i Protocol de l’Ajuntament 
de Vilafranca del Penedès 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. Poden optar al lloc de 
treball dins del termini que finalitza el dia 22 de setembre de 2015, aportant 
currículum vitae (CV), els funcionaris de carrera o personal laboral fix de 
l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, adscrits a qualsevol grup de 
classificació  i amb la titulació acadèmica que es preveu a la fitxa del lloc de 
treball, i es dóna publicitat a l’obertura del procés per mitjans interns 
(intranet, correu electrònic i tauler d’anuncis). 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. S’ha de 
fer constar la intenció de la persona d’ optar al lloc de treball de Cap de 
Secretaria d’Alcaldia i Protocol. 
 
L’exercici del lloc de treball de Cap de Secretaria d’Alcaldia i Protocol 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 42.000 €, 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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Cap de Protocol i Secretaria d’Alcaldia 
 
1.Identificació del lloc de treball 
 
Enquadrament orgànic 
 
Àrea d’Alcaldia 
 
Classificació professional 
 
Grup de classificació: Indiferent, sense limitació. 
 
Titulació acadèmica requerida: grau universitari, llicenciatura o titulació 
equivalent. 
 
Nivell de complement de destinació: 22. 
 
Complement específic anual: 20.791,19 € 
 
ALTRA RETRIBUCIÓ: Diferència fins retribució anual establerta en l’acord de 
creació del lloc de treball 
 
Naturalesa del lloc de treball 
 
Classe de personal: funcionari de carrera o laboral fix, adscrit al lloc per 
lliure designació. 
 
Forma de provisió o selecció del lloc de treball: lliure designació entre 
personal funcionari o laboral fix de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès.. 
 
2. Condicions del lloc de treball 
 
Dedicació horària 
 
Tipologia de jornada: jornada continuada amb disponibilitat, sense horari 
fix.  
 
L’horari es determinarà en funció de les necessitats del servei. 
 
Dedicació exclusiva. 
 
El lloc resta subjecte al règim general d’incompatibilitats. 
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Prevenció de riscos laborals 
 
Condicions ambientals adequades de forma continuada. El lloc no requereix 
esforç físic. Absència general de risc i/o no es presenten normalment en el 
lloc de treball. 
 
3. Contingut funcional del lloc de treball 
 
Missió del lloc de treball 
 
Dirigir, organitzar i coordinar les tasques pròpies de la Secretaria de 
l’Alcaldia i de Protocol de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès.  
 
Funcions generals 
 
1- Secretaria d’Alcaldia i tasques de coordinació. 
2- Dirigir i organitzar el protocol municipal. 
3- Relacions institucionals. 
4- Relacions amb les associacions i entitats veïnals. 
5- Coordinar els contactes, relacions i règims de visites i audiències derivats 
de les activitats de l'Alcaldia. 
6- Recepció de l’Ajuntament i consergeria general. 
7- Qualsevol altra funció que li sigui encarregada per l'Alcaldia o els òrgans 
de Govern. 
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