
Anunci de convocatòria i bases per proveir mitjançant comissió de serveis el 
lloc de treball de secretari/ària de l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts

L'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts té la necessitat de cobrir el lloc de treball de 
secretari/ària,  vacant  actualment  a la  plantilla  de personal  funcionari,  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 el procediment de comissió de serveis establert als 
articles 48 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.- Descripció del lloc de treball

Nom del lloc: Secretari/ària
Grup d'accés: A1
Nivell: 28
Complement específic anual: 17.611.44 euros

2.- Requisits de participació

Ser personal funcionari de carrera de l’escala d'Administració local amb habilitació de 
caràcter nacional, de la subescala secretaria.

3.- Funcions del llocs de treball

Les funcions previstes a la  normativa específica de l’escala  de personal  funcionari 
d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional, subescala secretaria.

4.- Forma d'ocupació del lloc

Comissió de serveis.

5.- Durada

La durada de la  comissió  de serveis  serà  d'un any,  sense perjudici  que es pugui 
prorrogar d'acord amb la normativa vigent.

6.- Termini i forma de presentació de sol·licituds

Cinc dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació de l’anunci en el tauler 
d’anuncis electrònic de la corporació. (https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=826340003).

La sol·licitud s’ha de presentar la instància genèrica, que facilita l’Ajuntament de Sant 
Vicenç dels Horts i, aniran acompanyades de la documentació següent:

 Convocatòria a la qual es presenten.
 Declaració  responsable  de  què  es  reuneixen  totes  i  cadascuna  de  les 

condicions  exigides  per  prendre  part  de  la  convocatòria  i  que  les  dades 
facilitades al currículum són certes. 

 Declaració responsable de no patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi 
l'exercici de les funcions corresponents.

 Declaració responsable de no haver estat separat/da, per resolució disciplinària 
ferma, del servei a l'Estat, l'Administració Autonòmica o Local.

f69fbb11-473c-4f38-b450-54e9f0b1ba93
Es pot verificar a www.svh.cat/cove

https://mail.svh.cat/owa/LJS0169@svh.cat/redir.aspx?C=7CpEUOxBYQZeGxIKo24bjALVGom3bp7_cx5k7xTsxG2nKIMAyM3YCA..&URL=https%3A%2F%2Ftauler.seu.cat%2Finici.do%3Fidens%3D826340003


 Declaració  responsable  de  no  trobar-se  comprès  en  cap  de  les  causes 
d'incapacitat  o  incompatibilitat  de  les  que  estableix  la  legislació  vigent  (Llei 
53/84, de 26 de desembre), o comprometre's a exercir l'oportuna opció en el 
període de temps que preveu l'article 10 de l'esmentada disposició.

 Les sol·licituds han d'anar acompanyades d'un currículum vitae de l'aspirant, en 
el  qual  s’haurà  de detallar  de forma ordenada  els  mèrits  que aporta per  a 
cadascun dels factors de valoració establerts al barem regulador de la fase de 
concurs.  La  documentació  acreditativa  del  detall  dels  mèrits  al·legats,  serà 
requerida  als  aspirants,  que  hagin  superat  la  fase  d’oposició  prevista  a  la 
clàusula novena i previ a la valoració de la fase de concurs. 

7.- Participació

Les persones interessades caldrà que presentin la seva sol·licitud per prendre part en 
la convocatòria en el termini de cinc dies hàbils a comptar de l'endemà de la data de la 
publicació de l’anunci en el tauler d’anuncis electrònic de la corporació.

El  lloc  de  presentació  de  les  sol·licituds  és  el  Registre  electrònic  general  de 
l'Ajuntament  de  Sant  Vicenç  dels  Horts,  amb  certificat  digital  (adjuntant  la 
documentació requerida).

Presencialment mitjançant cita prèvia al SIAC(Servei Integral d’Atenció al Ciutadà). 

Aquesta cita prèvia es podrà demanar:

 Per telèfon: 900.111.656
 Web municipal: www.svh.cat (apartat Cita prèvia)

En el cas d’incidència tècnica, que impossibiliti l’ús del Registre electrònic general, en 
el darrer dia de presentació de les instàncies el termini s’ampliarà 24 hores més a 
comptar del venciment del mateix.

Existeix un telèfon i correu electrònic d’assistència als tràmits telemàtics per donar 
suport a la ciutadania: 93.626.06.61 i correu electrònic: suport@svh.cat, en horari: de 
dilluns a divendres 8 a 20 h i dissabtes de 9 a 15 h.

També poden presentar-se en qualsevol de les altres formes previstes a l'article 16.4 
de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu de les administracions 
públiques.

8.- Adjudicació

Una  vegada  finalitzat  el  termini  de  presentació  d'instàncies,  s'emetrà  un  informe 
d'idoneïtat de cada aspirant, tenint en compte preferentment:

- Experiència en llocs de treball similars o iguals al convocat.
-  Estudis  i  formació  específica  relacionada  amb  les  funcions  i  tasques  a 
desenvolupar en el lloc de treball.
- Altres aspectes curriculars que pugui aportar la persona aspirant.

Es podrà realitzar una entrevista, en el cas que es consideri oportú, per verificar el 
perfil professional de les persones candidates.

mailto:suport@svh.cat
http://www.svh.cat/


Aquest  informe  inclourà  una  proposta  motivada  a  favor  d'un/a  dels  candidats  o 
candidates que serà elevat a l'Alcaldia per tal de cobrir el lloc de treball pel sistema de 
comissió de serveis.

9.- Comunicació al CSITAL

Es dona trasllat al Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d’Administració Local 
de Catalunya (CSITAL) d’aquest anunci perquè en doni publicitat en el seu web durant 
el mateix termini de cinc dies.

Francesc Sánchez Jiménez
Cap de Recursos Humans i Organització

Sant Vicenç dels Horts, a la data de la signatura electrònica
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