
 
 
 
 

 
 

OD-15 
ÀREA DE PERSONAL I HISENDA 
Ple, de 20 de juliol de 2022 
CI, de 13 de juliol de 2022 
 
Aprovar les bases i convocatòria dels processos de provisió de determinats llocs de 
treball del personal del Consell Comarcal. 

 
RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 29 de juny de 2022, el senyor Oscar Frias Perez, cap de l'Àrea de Persones i Valors, ha 

emès l’informe següent: 
 

1. El 27 de desembre de 2021, el Ple del Consell Comarcal va aprovar inicialment el pressupost general 
d’ingressos i despeses per a l’exercici 2022, les seves bases d’execució, la plantilla de personal i la relació 
de llocs de treball, que comprèn tots els llocs de treball reservats a personal funcionari, personal laboral i 
personal eventual. 

 
Aquest acord es va sotmetre a informació pública en el tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona de 28 de desembre de 2021, CVE 202110155664, i es va exposar al públic durant el termini 
reglamentari, sense que es presentés cap al·legació ni reclamació al respecte. L’aprovació definitiva es va 
publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de 14 de febrer de 2022, CVE 
202210017413.Ensems va aprovar l’organigrama tècnic del Consell Comarcal que es va incorporar a la 
proposta. 

 
2. L’1 de setembre de 2021 el senyor Jordi Vendrell Ros, secretari accidental del Consell Comarcal del Vallès 

Oriental i cap de l’Àrea de Serveis Jurídics s’adscriu en comissió de serveis a la Coordinació de Serveis 
Jurídics de la Direcció de Serveis Generals de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, conforme la resolució del 
Consell Comarcal del Vallès Oriental de data 7 de juliol de 2021, per un període de 2 anys a comptar des 
del dia 1 de setembre de 2021.  

 
El 30 de setembre de 2021, mitjançant Decret de Presidència 2021PRES000555 es va acordar la mobilitat 
funcional del senyor Gilbert Niubó i Doiz, amb DNI XX81017XX, perquè assumeixi temporalment les 
funcions de cap de l’Àrea de Serveis Jurídics fins la convocatòria de la provisió d’aquest lloc de treball. 

 
El senyor Gilbert Niubó i Doiz forma part de la plantilla de personal funcionari de carrera del Consell 
Comarcal.  

 
La relació de llocs de treball del Consell Comarcal inclou, amb el codi d’identificació SJ001, el lloc de treball 
de cap de l’Àrea de Serveis Jurídics pendent de la provisió corresponent per lliure designació. La fitxa 
descriptiva forma part d’aquest expedient.  

 
3. L’1 d’octubre de 2021, mitjançant Decret de Presidència 2021PRES000559 es va acordar la modificació 

funcional del senyor José Coy Serrano, amb DNI ***3002** perquè assumeixi les funcions de cap de l’Àrea 
de Transició Digital i Innovació Tecnològica fins la convocatòria de la provisió d’aquest lloc de treball. 

 
El senyor José Coy Serrano forma part de la plantilla de personal funcionari de carrera del Consell 
Comarcal.  

 
La relació de llocs de treball del Consell Comarcal inclou, amb el codi d’identificació TDI001, el lloc de treball 
de Cap de l’Àrea de Transició Digital i Innovació Tecnològica pendent de la provisió corresponent per lliure 
designació. La fitxa descriptiva forma part d’aquest expedient.  

 
FONAMENTS DE DRET 

 

1. L’article 23.2. de la Constitució Espanyola estableix que tenen dret a accedir en condicions d'igualtat a les 



 
 
 
 

 
 

funcions i càrrecs públics, amb els requisits que assenyalin les lleis. 
 

2. L’article 103 de la Constitució Espanyola estableix que la llei regularà l'estatut dels funcionaris públics, 
l'accés a la funció pública d'acord amb els principis de mèrit i capacitat, les peculiaritats de l'exercici del seu 
dret a sindicació, el sistema d'incompatibilitats i les garanties per a la imparcialitat en l'exercici de les seves 
funcions. 

 

3. L’article 102.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i l’article 286.3 del Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel 
que fa l’aprovació de les bases per les quals s’ha de regir els concursos per a la provisió de llocs de treball 
del personal de les entitats locals. 

 

4. L’article 80 del Reial Decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, lliure 
designació amb convocatòria pública del personal funcionari de carrera. 

 

5. L’article 112 i ss del Reglament del personal al servei de les entitats locals aprovat pel Decret 214/1990, de 30 
de juliol i l’article 78 i ss de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, per la que s’aprova l’Estatut bàsic de l’empleat públic, 
pel que fa a la provisió de llocs de treball. 

 

6. L’article 119 i ss del Reglament del personal al servei de les entitats locals aprovat pel Decret 214/1990, de 30 
de juliol, únicament es poden proveir, mitjançant el sistema de lliure designació, els llocs que figurin a la relació 
de llocs de treball amb aquesta qualificació, i amb la convocatòria pública prèvia i els funcionaris adscrits 
poden ser remoguts amb caràcter discrecional. 

 

7. L’article 80.4 del Reial Decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, els titulars 
dels llocs de treball proveïts pel procediment de lliure designació amb convocatòria pública poden ser cessats 
discrecionalment. En cas de cessament, se’ls ha d’assignar un lloc de treball conforme al sistema de carrera 
professional propi de cada Administració pública i amb les garanties inherents de l’esmentat sistema. L’acord de 
cessament correspon al mateix òrgan que el nomenament i referirà la competència per adoptar la decisió, 
l’observança del procediment degut i la motivació que sustenta l’acord. 
 

8. L’article 14.2 q) del Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat mitjançant el 
Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre pel que fa a la competència del Ple per adoptar aquest acord, de 
conformitat amb el qual correspon al Ple exercir les altres atribucions que expressament li assignen les lleis i 
aquelles que la legislació assigna a la comarca i no atribueix a altres òrgans comarcals. 

 
Per això, 
 
PROPOSO  

 
1. Aprovar les bases i convocatòria dels processos de provisió de determinats llocs de treball del personal del 

Consell Comarcal.  
 

BASES QUE REGEIXEN LA CONVOCATÒRIA DELS PROCESSOS DE SELECCIÓ PER A LA PROVISIÓ 
DE DETERMINATS LLOCS DE TREBALL 

 
1. Objecte de les bases i convocatòria:  

 
Es objecte d’aquestes bases la regulació dels processos per a la provisió dels llocs de treball de determinats 
empleats públics del Consell Comarcal i que són els següents:  
 

- Cap de l’Àrea de Serveis Jurídics del grup de classificació A1, escala administració especial, 
subescala tècnic/a superior de la plantilla de funcionaris de carrera del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental. 

 

Identificació del lloc a proveir:  
 

- Número de llocs de treball:1  

- Descripció del lloc: Cap de l’Àrea de Serveis Jurídics 



 
 
 
 

 
 

- Codi funcional: SJ001  

- Règim: Funcionari de carrera 

- Règim de procedència: Funcionari de Carrera  

- Escala: Administració especial 

- Grup: A1 

- Subescala: Tècnic/a superior 

- Titulació: Grau en Dret o equivalent. 

- Tipus de lloc: Lloc de comandament 

- Règim de provisió: Lliure designació 

- Nivell de destí: 28  

- Temporalitat: condicionat a la incorporació del titular del lloc de treball actualment en 
Comissió de Serveis. 

 

Altres característiques del lloc :  
 

Àrea: Serveis Jurídics  
Centre Treball: c/ Miquel Ricomà, 46, Granollers  
Tipologia de jornada: l’establerta a la normativa vigent 

 

Objectiu fonamental del lloc o missió i funcions: 

Dirigir, coordinar i organitzar els recursos humans, econòmics i materials de l'Àrea de Serveis 
Jurídics d’acord amb les directrius de l’equip de govern i la legislació vigent, per a la consecució 
dels objectius fixats. 

Les funcions a desenvolupar en aquest lloc de treball són les següents.  

 

1. Redacció dels informes en relació amb la contractació administrativa i la gestió d’aquesta. 
2. La Presidència de les meses de contractació, si així s’ha previst al plec de clàusules 

administratives particulars o a l’acord d’aprovació de l’expedient 
3. La responsabilitat del contracte si així s’ha previst al plec de clàusules admin istratives 

particulars o a l’acord d’aprovació de l’expedient 
4. La negociació amb proveïdors 
5. La gestió i execució del contracte. 
6. Relació amb d’altres administracions com la Generalitat de Catalunya, la Diputació de 

Barcelona, els consells comarcals, els ajuntaments i altres sectors. 
7. Redacció d’informes per a la formalització de convenis i la seva gestió. 
8. Informe en relació amb les subvencions nominatives previstes al pressupost. 
9. Informe en relació amb les subvencions sotmeses a concurrència competitiva. 
10. Elaboració del projecte, del pressupost i dels informes en relació amb les convocatòries de 

subvencions a les quals concorre el Consell Comarcal. 
11. Redacció d’informes en relació amb la gestió de personal.  
12. Aprovació de les Bases per la provisió de llocs de treball o per la selecció de personal 
13. Convocar per la provisió de llocs de treball o per la selecció de personal. 
14. Trasllat de la proposta del Tribunal de qualificació quant a la contractació o el nomenament 

de personal de l’Àrea. 
15. Certificació de qualsevol qüestió relacionada amb els programes, activitats i serveis de 

l’àrea. 
16. Presidir tribunal i proposar les proves dels processos de selecció i provisió de llocs de treball 

quan així s’hagi previst a les bases. 

Retribucions:  
 

Salari base:    1.238,68 € 
Complement Destí:            929,71 € 
Complement Específic:  1.481,02 € 
Complement cap d’Àrea:     785,38 € 

 



 
 
 
 

 
 

- Cap de l’Àrea de Transició Digital i Innovació Tecnològica del grup de classificació A1, escala 
administració especial, subescala tècnic/a superior de la plantilla de funcionaris de carrera del 
Consell Comarcal del Vallès Oriental. 

 

Identificació del lloc a proveir:  
 

- Número de llocs de treball:1  

- Descripció del lloc: Cap de l’Àrea Transformació Digital i Innovació Tecnològica  

- Codi funcional: TDI001  

- Règim: Funcionari de carrera 

- Règim de procedència : Funcionari de carrera 

- Escala: Administració especial 

- Grup: A1 

- Subescala: Grau en enginyeria informàtica o equivalent. 

- Titulació: Equivalent a la pròpia del subgrup de classificació A1 del personal funcionari.  

- Tipus de lloc: Lloc de comandament 

- Règim de provisió: Lliure designació 

- Nivell de destí: 24 
 

Altres característiques del lloc: 
 

Àrea: Transformació Digital i Innovació Tecnològica  
Centre Treball: c/ Miquel Ricomà, 46, Granollers  
Tipologia de jornada: l’establerta a la normativa vigent 

 

Objectiu fonamental del lloc o missió i funcions 
 

Planificar i impulsar l’actuació municipal en l’àmbit de la transformació digital i innovació 
tecnològica, tant municipal com de ciutat, coordinant l’acció dels diferents dels serveis 
municipals i ens instrumentals del Consell en l’àmbit tecnològic, d’acord amb les directrius de la 
direcció. Impulsar les polítiques d’innovació, d’avaluació i del rendiment de comptes en els 
àmbits de les seves competències. 

Les funcions a desenvolupar en aquest lloc de treball són les següents.  

1. Dissenyar l’estratègia digital i d’innovació tecnològica del Consell. Partint del Plade 
Sistemes i de la evolució tecnològica. I fer el seu seguiment i rendició de comptes. 

2. Identificar les tecnologies disruptives que provocaran canvis en la forma de prestació 
dels serveis municipals, i liderar la seva estratègia d’implementació. Potenciant la 
capacitació digital dels equips TIC dels grups municipals. 

3. Liderar projectes d’ Intel·ligència Artificial, Realitat augmentada , Big Data, Cloud, 
Computing, Comunity manager, cyberseguretat , ciència de les dades, aplicacions mòbils, 
Robòtica, Internet of things , Realitat virtual, Blokchain i altres tecnologies emergents. 

4. Liderar els serveis digitals que s’ofereixen als ens locals i a la ciutadania dins l’àmbit local.  
5. Dirigir el desplegament internament els projectes tecnològics, juntament amb els caps de 

projectes i 
coordinar els equips. 

6. Potenciar la capacitació digital dels empleats públics i la ciutadania, impulsant la 
transformació digital des d’ una estratègia de gestió del canvi dels treballadors públics i la 
ciutadania. 

7. Gestionar els projectes derivats de la estratègia de transformació i innovació.  
8. Dirigir el desplegament de les xarxes de comunicació tecnològica. 
9. Participar en projectes europeus de transformacions digitals i ciutats intel·ligents.  
10. Definir l’arquitectura de sistemes més adient per la prestació dels serveis digital d’acord 

amb l’evolució de la tecnologia i els nous serveis a prestar. 
11. Elaborar, executar i controlar els plans d’inversió municipal en sistemes. 
12. Impulsar estratègies d’innovació digital i gestionar el canvi que pot suposar a l’organització. 
 

Retribucions:  
 



 
 
 
 

 
 

Salari base:                 1.238,68 € 
Complement Destí:            651,06 € 
Complement Específic:    1.338,02 € 
Complement cap d’Àrea:     785,38 € 

 
2. Requisits de les persones aspirants  

 
Caldrà que aquells empleats públics que concorrin en aquesta convocatòria reuneixin els requisits següents: 
 
a) Ser funcionari/ària de carrera o interí del Consell Comarcal del Vallès Oriental. 
 
b) Estar en servei actiu o en qualsevol altra situació administrativa que, d'acord amb la normativa vigent, 
possibiliti participar en aquesta convocatòria. 
 
e) Tenir la capacitat funcional per a l’exercici de les funcions.  
 
f) No estar afectat per cap dels motius d’incompatibilitat continguts en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, 
d’Incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, i altra normativa d’aplicació.  
 
g) No estar suspès en ferm, inhabilitat/da per a l’exercici de les funcions públiques ni estar separat/da 
mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol administració pública. 
 
h) Tenir la categoria del grup de classificació al que fa referència la identificació del lloc de treball, 
 
i) Posseir la titulació suficient i els mèrits i estar en condicions de tenir l’acreditació corresponent en la data 
en què s’acabi el termini de presentació de sol·licituds per prendre part en els procediments de provisió:  
 

 Cap de l’Àrea de Serveis Jurídics 
 

Titulació: Grau en Dret o equivalent. 
Mèrits: Experiència professional en l'àmbit de la funció directiva (recursos humans i equips de 
treball, pressupostos, organització administrativa, gestió pública, procediment administratiu, 
legislació àmbit local i/o prevenció de riscos i salut laboral), així com en la gestió de 
desenvolupament de projectes integrats a l’àmbit de l’Àrea de referència.  
 
 

 Cap de l’Àrea de Transició Digital i Innovació Tecnològica  

 
Titulació Tècnic/a superior del grup de classificació A1, subescala tècnica, escala d’administració 
especial: Llicenciatura o grau en enginyeria informàtica 
Mèrits: Experiència professional en l'àmbit de la funció directiva (recursos humans i equips de 
treball, pressupostos, organització administrativa, gestió pública, procediment administratiu, 
legislació àmbit local i/o prevenció de riscos i salut laboral), així com en la gestió de 
desenvolupament de projectes integrats a l’àmbit de l’Àrea de referència.  

 
 
j) Tenir una antiguitat mínima de dos anys en el grup de classificació exigit en el punt precedent  
 
Els requisits necessaris per a participar s’han de complir en la data en què finalitzi el termini de presentació 
de sol·licituds i mantenir-se fins a la formalització de l’adscripció. 
 

3. Presentació de sol·licituds 

 
El personal que desitgi participar en aquesta convocatòria haurà de presentar sol·licitud mitjançant instància 
genèrica disponible a la pàgina web www.vallesoriental.cat en el Registre General Consell Comarcal, Carrer 
Miquel Ricomà, 46, de Granollers, pels mitjans següents:  
 
a) En el registre electrònic del Consell Comarcal o en el registre electrònic de les administracions 

públiques relacionades a l'article 2.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment administratiu 
comú de les administracions públiques.  



 
 
 
 

 
 

 
b) De manera presencial, a les oficines de registre del Consell Comarcal, carrer Miquel Ricomà núm. 46 

de Granollers, els matins de dilluns a divendres de 8.30 a 14.00, excepte festius.  
 
Els dimecres, de les 16.00 a les 18.00 hores, excepte els festius i els períodes següents:  

- Període comprès entre el primer dilluns del mes de juny i el segon divendres de setembre.  

- Període comprès entre el penúltim dilluns de desembre al segon dilluns de gener. Període 
corresponent al període de vacances escolars de setmana santa, d'acord amb el calendari 
aprovat pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, o departament que el 
substitueixi.  

 
c) A les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'estableixi.  
d) A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.  
e) A les oficines d'assistència en matèria de registres.  
 
En el cas que s'opti per presentar la sol·licitud en altres registres públics habilitats diferents del propi del 
Consell Comarcal o a les oficines de Correus, s'haurà de trametre via correu electrònic 
(piv@vallesoriental.cat), el mateix dia, còpia de la sol·licitud degudament registrada o segellada. 
 
En els processos de provisió per lliure designació la sol·licitud de participació s’ha d’acompanyar del 
currículum vitae, en el qual es farà constar, si és el cas, l'experiència i la capacitats demostrades en 
l'exercici de funcions similars a les assignades al lloc de treball a proveir. 

 
En el procés de provisió per concurs la sol·licitud de participació s’ha d’acompanyar de: 

 
a) El currículum vitae, en el qual es farà constar, si és el cas, l'experiència i la capacitats demostrades 

en l'exercici de funcions similars a les assignades al lloc de treball a proveir. 
 

b) La documentació acreditativa dels mèrits professionals i de formació al·legats que haurà de ser 
copia autèntica. L'acreditació de la formació es farà mitjançant fotocòpia de la certificació, amb 
especificació de l'entitat organitzadora, denominació del curs i durada del curs en hores o en 
crèdits. 

 
El personal que es presenti en aquesta convocatòria, que es trobi en servei actiu i adscrit a la plantilla del 
Consell Comarcal del Vallès Oriental – endavant Consell Comarcal - no caldrà que aporti el full corresponent 
al currículum formatiu, que s'aportarà d'ofici. En tot cas, sí que haurà d'adjuntar les acreditacions 
corresponents a les activitats formatives que no constin en l'esmentat currículum o no comunicades 
prèviament al Consell Comarcal, així com altres mèrits. 
 
Per ser admès s’ha de manifestar que són certes les dades que indiquen a la sol·licitud i que compleixen 
totes les condicions  
 
El termini per presentar les sol·licituds serà de quinze dies hàbils, a comptar de l’endemà de la publicació de 
l’anunci de la convocatòria a l’E-TAULER. 
 
Els/les aspirants que tinguin la condició de discapacitat que desitgin l’adaptació de temps i mitjans per a la 
realització de les proves, o l’adaptació del lloc de treball, han de fer constar aquestes circumstàncies a la 
sol·licitud i aportar un certificat emès per l’equip de valoració multi professional competent que indiqui quines 
són les adaptacions necessàries. En el cas que optin per la quota de reserva de persones discapacitades 
han d'indicar expressament a la sol·licitud el grau de discapacitat.  
 
Per ser admès a les proves selectives n'hi ha prou que els/les aspirants manifestin a la sol·licitud que 
compleixen totes les condicions referides a la base general segona, les quals s’hauran d’acreditar 
posteriorment en finalitzar el procediment. 
 

4. Llista d’admesos i exclosos. 

 
Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el president del Consell Comarcal dictarà resolució, 
en el termini màxim d'un mes, declarant aprovada el llistat d’admissions i exclusions i establint la comissió 
de valoració designada pel gerent.  



 
 
 
 

 
 

 
La relació d’admesos/es ha de contenir el nom, els cognoms dels aspirants, ordenats alfabèticament segons 
els cognoms.  
 
La relació d’exclosos/es, que figura a continuació de l’anterior, s’ordena, en primer lloc, per les causes 
d’exclusió, d’acord amb els requisits i les formalitats exigits en aquestes bases i, dins de cada grup, per 
l’ordre alfabètic del cognom dels aspirants, amb expressió del document d’identitat. 
 
L'esmentada llista s'exposarà en el tauler d'edictes del Consell Comarcal, i es concedirà un termini de deu 
dies hàbils per a subsanacions i possibles reclamacions.  
 
Les al·legacions presentades es resoldran en el termini dels 30 dies hàbils següents a comptar des de la 
presentació de les mateixes. 
 
Transcorregut aquest termini sense que s'hagi dictat resolució, les al·legacions s'entendran desestimades. 
 

5. Comissió de valoració 

 
La Comissió de valoració estarà integrada per tres persones i llurs suplents, funcionaris/res de carrera del 
Consell Comarcal o d’altres administracions públiques que ocupen llocs de comandament i/o coordinació o 
d’alta especialització d’acord amb el detall següent:  
 

a) President - El cap de l’Àrea de Persones i Valors o persona en qui delegui.  
 
b) Vocals (amb veu i vot) 

El/la cap de l’Àrea de la plaça la qual s’està seleccionant o persona amb la titulació corresponent.  
Un empleat públic amb la titulació adequada en cada cas que actuarà com a secretari. 

 
La comissió de valoració quedarà constituïda amb la majoria dels seus membres i presència de la 
presidència i secretari/ària, i podrà incorporar a les seves funcions assessors/res especialistes en funció de 
les matèries de la seva competència. 
 
La designació dels membres s’ha d’ajustar a les regles establertes en l’article 60 del text refós de l’Estatut 
bàsic de l’empleat públic aprovat pel RDL 5/2015, de 30 d’octubre, i es fa pública mitjançant anunci al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya.  
 
La comissió no pot constituir-se ni actuar sense l’assistència de més de la meitat dels seus membres, siguin 
titulars o suplents, i les decisions s’han d’adoptar per majoria simple; en cas d’empat, decideix e l vot de 
qualitat del president. 

 
6. Desenvolupament del procediment de selecció  

 

- Procediment per la provisió per lliure designació del lloc de treball de cap de l’Àrea de Serveis 
Jurídics del grup de classificació A1, escala administració especial, subescala tècnic/a superior 
de la plantilla de funcionaris de carrera del Consell Comarcal del Vallès Oriental. 

 
El procés consistirà en la valoració del currículum de cada persona aspirant.  
 
La comissió de valoració emetrà una acta amb el detall de la valoració, constatats en el currículum del perfil 
competencial i curricular de les persones aspirants i en relació amb els mèrits requerits.  
 
Valorarà, especialment, l’experiència professional en l'àmbit de la funció directiva (recursos humans i equips 
de treball, pressupostos, organització administrativa, gestió pública, procediment administratiu, legislació 
àmbit local i/o prevenció de riscos i salut laboral), així com en la gestió de desenvolupament de projectes 
integrats a l’àmbit de l’Àrea de referència. 
 
L’acta inclourà la proposta discrecional de la persona aspirant que es consideri més adient en relació amb 
l’objectiu del lloc de treball i les funcions que ha de dur a terme, i s’elevarà a la Presidència del Consell 
Comarcal i es publicarà en el tauler d'edictes del Consell Comarcal. 
 



 
 
 
 

 
 

La comissió de valoració podrà proposar que es declari deserta la provisió del lloc, malgrat l’existència de 
candidats que reuneixin els requisits mínims exigits, si cap d’ells és considerat adient per al lloc. 
 

- Procediment per la provisió per lliure designació del lloc de treball de cap de l’Àrea de Transició 
Digital i Innovació Tecnològica del grup de classificació A1, escala administració especial, 
subescala tècnic/a superior de la plantilla de funcionaris de carrera del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental. 

 
El procés consistirà en la valoració del currículum de cada persona aspirant.  
 
La comissió de valoració emetrà una acta amb el detall de la valoració, constatats en el currículum del perfil 
competencial i curricular de les persones aspirants i en relació amb els mèrits requerits.  
 
Valorarà, especialment, l’experiència professional en l'àmbit de la funció directiva (recursos humans i equips 
de treball, pressupostos, organització administrativa, gestió pública, procediment administratiu, legislació 
àmbit local i/o prevenció de riscos i salut laboral), així com en la gestió de desenvolupament de projectes 
integrats a l’àmbit de l’Àrea de referència. 
 
L’acta inclourà la proposta discrecional de la persona aspirant que es consideri més adient en relació amb 
l’objectiu del lloc de treball i les funcions que ha de dur a terme, i s’elevarà a la Presidència del Consell 
Comarcal i es publicarà en el tauler d'edictes del Consell Comarcal. 
 
La comissió de valoració podrà proposar que es declari deserta la provisió del lloc, malgrat l’existència de 
candidats que reuneixin els requisits mínims exigits, si cap d’ells és considerat adient per al lloc. 
 
7. Cessament dels llocs proveïts pel procediment de lliure designació 

 
Atès l’article 80.4 del Reial Decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre de l’Estatut bàsic de l’empleat públic els 
titulars dels llocs de treball proveïts pel procediment de lliure designació amb convocatòria pública poden ser 
cessats discrecionalment. En cas de cessament, se’ls ha d’assignar un lloc de treball conforme al sistema 
de carrera professional propi de cada Administració pública i amb les garanties inherents de l’esmentat 
sistema. 
 
L’acord de cessament correspon al mateix òrgan que el nomenament i referirà la competència per adoptar la 
decisió, l’observança del procediment degut i la motivació que sustenta l’acord en el sentit següent:  
 

a) Si és el cas, s’acreditarà amb dades objectives el compliment no satisfactori de les funcions que 
corresponen al lloc de treball i el no assoliment de l’objectiu fonamental i missió del mateix.  

b) Si correspon, incorporarà la motivació de la consideració de què les causes tingudes en compte 
per la designació (mèrits) poden haver desaparegut o haver-se modificat i que, per tant, no és la 
persona idònia per ocupar un lloc de treball d’especial responsabilitat.  

 
8. Normativa reguladora  

 
Aquesta convocatòria, les seves bases així com el seu procediment de resolució, es regulen pel Reglament 
de personal al servei de les entitats locals aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de juliol i supletòriament el 
Reglament general de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris de l’Administració 
de la Generalitat de Catalunya aprovat pel Decret 123/1997, de 13 de maig.  
 
Aquestes bases i la seva convocatòria, els actes administratius que se'n derivin, així com l'actuació de la 
Comissió de valoració, poden ser impugnats pels interessats en els casos i la forma establerts en la Llei de 
procediment administratiu comú.  
 

2. Donar publicitat interna d’aquest acord.” 

 
2. El 13 de juliol de 2022 la Comissió Informativa ha aprovat informar favorablement i ha 

dictaminat aquesta proposta per assentiment unànime dels presents. 
 
 



 
 
 
 

 
 

FONAMENTS DE DRET 
 
1. L’article 23.2. de la Constitució Espanyola estableix que tenen dret a accedir en condicions 

d'igualtat a les funcions i càrrecs públics, amb els requisits que assenyalin les lleis. 
 

2. L’article 103 de la Constitució Espanyola estableix que la llei regularà l'estatut dels 
funcionaris públics, l'accés a la funció pública d'acord amb els principis de mèrit i capacitat, 
les peculiaritats de l'exercici del seu dret a sindicació, el sistema d'incompatibilitats i les 
garanties per a la imparcialitat en l'exercici de les seves funcions. 

 
3. L’article 102.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i 

l’article 286.3 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya aprovat pel 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel que fa l’aprovació de les bases per les quals s’ha 
de regir els concursos per a la provisió de llocs de treball del personal de les entitats locals. 

 
4. L’article 80 del Reial Decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre de l’Estatut bàsic de l’empleat 

públic, lliure designació amb convocatòria pública del personal funcionari de carrera. 
 
5. L’article 112 i ss del Reglament del personal al servei de les entitats locals aprovat pel Decret 

214/1990, de 30 de juliol i l’article 78 i ss de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, per la que s’aprova 
l’Estatut bàsic de l’empleat públic, pel que fa a la provisió de llocs de treball. 

 
6. L’article 119 i ss del Reglament del personal al servei de les entitats locals aprovat pel Decret 

214/1990, de 30 de juliol, únicament es poden proveir, mitjançant el sistema de lliure 
designació, els llocs que figurin a la relació de llocs de treball amb aquesta qualificació, i 
amb la convocatòria pública prèvia i els funcionaris adscrits poden ser remoguts amb 
caràcter discrecional. 

 
7. L’article 80.4 del Reial Decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre de l’Estatut bàsic de l’empleat 

públic, els titulars dels llocs de treball proveïts pel procediment de lliure designació amb 
convocatòria pública poden ser cessats discrecionalment. En cas de cessament, se’ls ha 
d’assignar un lloc de treball conforme al sistema de carrera professional propi de cada 
Administració pública i amb les garanties inherents de l’esmentat sistema. L’acord de 
cessament correspon al mateix òrgan que el nomenament i referirà la competència per adoptar 
la decisió, l’observança del procediment degut i la motivació que sustenta l’acord. 
 

8. L’article 14.2 q) del Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat 
mitjançant el Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre pel que fa a la competència del Ple 
per adoptar aquest acord, de conformitat amb el qual correspon al Ple exercir les altres 
atribucions que expressament li assignen les lleis i aquelles que la legislació assigna a la 
comarca i no atribueix a altres òrgans comarcals. 

 
 
Per això,  
 
PROPOSO al Ple que acordi:  
 
1. Aprovar les bases i convocatòria dels processos de provisió de determinats llocs de treball 

del personal del Consell Comarcal.  



 
 
 
 

 
 

 
BASES QUE REGEIXEN LA CONVOCATÒRIA DELS PROCESSOS DE SELECCIÓ PER A LA 
PROVISIÓ DE DETERMINATS LLOCS DE TREBALL 

 
1. Objecte de les bases i convocatòria:  

 
Es objecte d’aquestes bases la regulació dels processos per a la provisió dels llocs de treball de 
determinats empleats públics del Consell Comarcal i que són els següents:  
 

- Cap de l’Àrea de Serveis Jurídics del grup de classificació A1, escala administració especial, 
subescala tècnic/a superior de la plantilla de funcionaris de carrera del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental. 
 

Identificació del lloc a proveir:  
 

- Número de llocs de treball:1  

- Descripció del lloc: Cap de l’Àrea de Serveis Jurídics 

- Codi funcional: SJ001  

- Règim: Funcionari de carrera 

- Règim de procedència: Funcionari de Carrera  

- Escala: Administració especial 

- Grup: A1 

- Subescala: Tècnic/a superior 

- Titulació: Grau en Dret o equivalent. 

- Tipus de lloc: Lloc de comandament 

- Règim de provisió: Lliure designació 

- Nivell de destí: 28  

- Temporalitat: condicionat a la incorporació del titular del lloc de treball actualment en 
Comissió de Serveis. 

 

Altres característiques del lloc :  
 

Àrea: Serveis Jurídics  
Centre Treball: c/ Miquel Ricomà, 46, Granollers  
Tipologia de jornada: l’establerta a la normativa vigent 

 

Objectiu fonamental del lloc o missió i funcions: 

Dirigir, coordinar i organitzar els recursos humans, econòmics i materials de l'Àrea de 
Serveis Jurídics d’acord amb les directrius de l’equip de govern i la legislació vigent, per a 
la consecució dels objectius fixats. 

Les funcions a desenvolupar en aquest lloc de treball són les següents.  

1. Redacció dels informes en relació amb la contractació administrativa i la gestió 
d’aquesta. 

2. La Presidència de les meses de contractació, si així s’ha previst al plec de clàusules 
administratives particulars o a l’acord d’aprovació de l’expedient 

3. La responsabilitat del contracte si així s’ha previst al plec de clàusules administratives 
particulars o a l’acord d’aprovació de l’expedient 

4. La negociació amb proveïdors 
5. La gestió i execució del contracte. 
6. Relació amb d’altres administracions com la Generalitat de Catalunya, la Diputació de 

Barcelona, els consells comarcals, els ajuntaments i altres sectors. 



 
 
 
 

 
 

7. Redacció d’informes per a la formalització de convenis i la seva gestió. 
8. Informe en relació amb les subvencions nominatives previstes al pressupost. 
9. Informe en relació amb les subvencions sotmeses a concurrència competitiva. 
10. Elaboració del projecte, del pressupost i dels informes en relació amb les 

convocatòries de subvencions a les quals concorre el Consell Comarcal. 
11. Redacció d’informes en relació amb la gestió de personal.  
12. Aprovació de les Bases per la provisió de llocs de treball o per la selecció de personal 
13. Convocar per la provisió de llocs de treball o per la selecció de personal. 
14. Trasllat de la proposta del Tribunal de qualificació quant a la contractació o el 

nomenament de personal de l’Àrea. 
15. Certificació de qualsevol qüestió relacionada amb els programes, activitats i serveis de 

l’àrea. 
16. Presidir tribunal i proposar les proves dels processos de selecció i provisió de llocs de 

treball quan així s’hagi previst a les bases. 

Retribucions:  
 

Salari base:    1.238,68 € 
Complement Destí:           929,71 € 
Complement Específic:  1.481,02 € 
Complement cap d’Àrea:    785,38 € 

 
- Cap de l’Àrea de Transició Digital i Innovació Tecnològica del grup de classificació A1, escala 

administració especial, subescala tècnic/a superior de la plantilla de funcionaris de carrera del 
Consell Comarcal del Vallès Oriental. 

 

Identificació del lloc a proveir:  
 

- Número de llocs de treball:1  

- Descripció del lloc: Cap de l’Àrea Transformació Digital i Innovació Tecnològica  

- Codi funcional: TDI001  

- Règim: Funcionari de carrera 

- Règim de procedència : Funcionari de carrera 

- Escala: Administració especial 

- Grup: A1 

- Subescala: Grau en enginyeria informàtica o equivalent. 

- Titulació: Equivalent a la pròpia del subgrup de classificació A1 del personal 
funcionari.  

- Tipus de lloc: Lloc de comandament 

- Règim de provisió: Lliure designació 

- Nivell de destí: 24 
 

Altres característiques del lloc: 
 

Àrea: Transformació Digital i Innovació Tecnològica  
Centre Treball: c/ Miquel Ricomà, 46, Granollers  
Tipologia de jornada: l’establerta a la normativa vigent 

 

Objectiu fonamental del lloc o missió i funcions 
 

Planificar i impulsar l’actuació municipal en l’àmbit de la transformació digital i innovació 
tecnològica, tant municipal com de ciutat, coordinant l’acció dels diferents dels serveis 
municipals i ens instrumentals del Consell en l’àmbit tecnològic, d’acord amb les directrius 



 
 
 
 

 
 

de la direcció. Impulsar les polítiques d’innovació, d’avaluació i del rendiment de comptes 
en els àmbits de les seves competències. 

Les funcions a desenvolupar en aquest lloc de treball són les següents.  

1. Dissenyar l’estratègia digital i d’innovació tecnològica del Consell. Partint del Plade 
Sistemes i de la evolució tecnològica. I fer el seu seguiment i rendició de comptes. 

2. Identificar les tecnologies disruptives que provocaran canvis en la forma de prestació 
3. dels serveis municipals, i liderar la seva estratègia d’implementació. Potenciant la 

capacitació digital dels equips TIC dels grups municipals. 
4. Liderar projectes d’ Intel·ligència Artificial, Realitat augmentada , Big Data, Cloud, 

Computing, Comunity manager, cyberseguretat , ciència de les dades, aplicacions 
mòbils, Robòtica, Internet of things , Realitat virtual, Blokchain i altres tecnologies 
emergents. 

5. Liderar els serveis digitals que s’ofereixen als ens locals i a la ciutadania dins l’àmbit 
local.  

6. Dirigir el desplegament internament els projectes tecnològics, juntament amb els 
caps de projectes i 

7. coordinar els equips. 
8. Potenciar la capacitació digital dels empleats públics i la ciutadania, impulsant la 

transformació digital des d’ una estratègia de gestió del canvi dels treballadors 
públics i la ciutadania. 

9. Gestionar els projectes derivats de la estratègia de transformació i innovació.  
10. Dirigir el desplegament de les xarxes de comunicació tecnològica. 
11. Participar en projectes europeus de transformacions digitals i ciutats intel·ligents.  
12. Definir l’arquitectura de sistemes més adient per la prestació dels serveis digital 

d’acord amb l’evolució de la tecnologia i els nous serveis a prestar. 
13. Elaborar, executar i controlar els plans d’inversió municipal en sistemes. 
14. Impulsar estratègies d’innovació digital i gestionar el canvi que pot suposar a 

l’organització. 
 

Retribucions:  
 

Salari base:             1.238,68 € 
Complement Destí:            651,06 € 
Complement Específic:          1.338,02 € 
Complement cap d’Àrea:    785,38 € 

 
2. Requisits de les persones aspirants  
 
Caldrà que aquells empleats públics que concorrin en aquesta convocatòria reuneixin els requisits 
següents: 
 
a) Ser funcionari/ària de carrera o interí del Consell Comarcal del Vallès Oriental. 
 
b) Estar en servei actiu o en qualsevol altra situació administrativa que, d'acord amb la normativa 
vigent, possibiliti participar en aquesta convocatòria. 
 
e) Tenir la capacitat funcional per a l’exercici de les funcions.  
 
f) No estar afectat per cap dels motius d’incompatibilitat continguts en la Llei 53/1984, de 26 de 
desembre, d’Incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, i altra normativa 
d’aplicació.  
 



 
 
 
 

 
 

g) No estar suspès en ferm, inhabilitat/da per a l’exercici de les funcions públiques ni estar separat/da 
mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol administració pública. 
 
h) Tenir la categoria del grup de classificació al que fa referència la identificació del lloc de treball, 
 
i) Posseir la titulació suficient i els mèrits i estar en condicions de tenir l’acreditació corresponent en la 
data en què s’acabi el termini de presentació de sol·licituds per prendre part en els procediments de 
provisió:  
 

 Cap de l’Àrea de Serveis Jurídics 
 
Titulació: Grau en Dret o equivalent. 
Mèrits: Experiència professional en l'àmbit de la funció directiva (recursos humans i equips de 
treball, pressupostos, organització administrativa, gestió pública, procediment administratiu, 
legislació àmbit local i/o prevenció de riscos i salut laboral), així com en la gestió de 
desenvolupament de projectes integrats a l’àmbit de l’Àrea de referència.  
 
 

 Cap de l’Àrea de Transició Digital i Innovació Tecnològica  
 
Titulació Tècnic/a superior del grup de classificació A1, subescala tècnica, escala 
d’administració especial: Llicenciatura o grau en enginyeria informàtica 
Mèrits: Experiència professional en l'àmbit de la funció directiva (recursos humans i equips de 
treball, pressupostos, organització administrativa, gestió pública, procediment administratiu, 
legislació àmbit local i/o prevenció de riscos i salut laboral), així com en la gestió de 
desenvolupament de projectes integrats a l’àmbit de l’Àrea de referència.  

 
 
j) Tenir una antiguitat mínima de dos anys en el grup de classificació exigit en el punt precedent  
 
Els requisits necessaris per a participar s’han de complir en la data en què finalitzi el termini de 
presentació de sol·licituds i mantenir-se fins a la formalització de l’adscripció. 
 

3. Presentació de sol·licituds 

 
El personal que desitgi participar en aquesta convocatòria haurà de presentar sol·licitud mitjançant 
instància genèrica disponible a la pàgina web www.vallesoriental.cat en el Registre General Consell 
Comarcal, Carrer Miquel Ricomà, 46, de Granollers, pels mitjans següents:  

 
a) En el registre electrònic del Consell Comarcal o en el registre electrònic de les administracions 

públiques relacionades a l'article 2.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment 
administratiu comú de les administracions públiques.  

 
b) De manera presencial, a les oficines de registre del Consell Comarcal, carrer Miquel Ricomà 

núm. 46 de Granollers, els matins de dilluns a divendres de 8.30 a 14.00, excepte festius.  
 
Els dimecres, de les 16.00 a les 18.00 hores, excepte els festius i els períodes següents:  

- Període comprès entre el primer dilluns del mes de juny i el segon divendres de 
setembre.  

- Període comprès entre el penúltim dilluns de desembre al segon dilluns de gener. 
Període corresponent al període de vacances escolars de setmana santa, d'acord amb el 
calendari aprovat pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, o 
departament que el substitueixi.  

 



 
 
 
 

 
 

c) A les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'estableixi.  
d) A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.  
e) A les oficines d'assistència en matèria de registres.  
 
En el cas que s'opti per presentar la sol·licitud en altres registres públics habilitats diferents del propi 
del Consell Comarcal o a les oficines de Correus, s'haurà de trametre via correu electrònic 
(piv@vallesoriental.cat), el mateix dia, còpia de la sol·licitud degudament registrada o segellada. 
 
En els processos de provisió per lliure designació la sol·licitud de participació s’ha d’acompanyar del 
currículum vitae, en el qual es farà constar, si és el cas, l'experiència i la capacitats demostrades en 
l'exercici de funcions similars a les assignades al lloc de treball a proveir. 

 
En el procés de provisió per concurs la sol·licitud de participació s’ha d’acompanyar de: 

 
a) El currículum vitae, en el qual es farà constar, si és el cas, l'experiència i la capacitats 

demostrades en l'exercici de funcions similars a les assignades al lloc de treball a proveir. 
 

b) La documentació acreditativa dels mèrits professionals i de formació al·legats que haurà de 
ser copia autèntica. L'acreditació de la formació es farà mitjançant fotocòpia de la certificació, 
amb especificació de l'entitat organitzadora, denominació del curs i durada del curs en hores 
o en crèdits. 

 
El personal que es presenti en aquesta convocatòria, que es trobi en servei actiu i adscrit a la plantilla 
del Consell Comarcal del Vallès Oriental – endavant Consell Comarcal - no caldrà que aporti el full 
corresponent al currículum formatiu, que s'aportarà d'ofici. En tot cas, sí que haurà d'adjuntar les 
acreditacions corresponents a les activitats formatives que no constin en l'esmentat currículum o no 
comunicades prèviament al Consell Comarcal, així com altres mèrits. 
 
Per ser admès s’ha de manifestar que són certes les dades que indiquen a la sol·licitud i que 
compleixen totes les condicions  
 
El termini per presentar les sol·licituds serà de quinze dies hàbils, a comptar de l’endemà de la 
publicació de l’anunci de la convocatòria a l’E-TAULER. 
 
Els/les aspirants que tinguin la condició de discapacitat que desitgin l’adaptació de temps i mitjans 
per a la realització de les proves, o l’adaptació del lloc de treball, han de fer constar aquestes 
circumstàncies a la sol·licitud i aportar un certificat emès per l’equip de valoració multi professional 
competent que indiqui quines són les adaptacions necessàries. En el cas que optin per la quota de 
reserva de persones discapacitades han d'indicar expressament a la sol·licitud el grau de 
discapacitat.  
 
Per ser admès a les proves selectives n'hi ha prou que els/les aspirants manifestin a la sol·licitud que 
compleixen totes les condicions referides a la base general segona, les quals s’hauran d’acreditar 
posteriorment en finalitzar el procediment. 
 

4. Llista d’admesos i exclosos. 
 

Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el president del Consell Comarcal dictarà 
resolució, en el termini màxim d'un mes, declarant aprovada el llistat d’admissions i exclusions i 
establint la comissió de valoració designada pel gerent.  
 
La relació d’admesos/es ha de contenir el nom, els cognoms dels aspirants, ordenats alfabèticament 
segons els cognoms.  
 



 
 
 
 

 
 

La relació d’exclosos/es, que figura a continuació de l’anterior, s’ordena, en primer lloc, per les 
causes d’exclusió, d’acord amb els requisits i les formalitats exigits en aquestes bases i, dins de cada 
grup, per l’ordre alfabètic del cognom dels aspirants, amb expressió del document d’identitat. 
 
L'esmentada llista s'exposarà en el tauler d'edictes del Consell Comarcal, i es concedirà un termini de 
deu dies hàbils per a subsanacions i possibles reclamacions.  
 
Les al·legacions presentades es resoldran en el termini dels 30 dies hàbils següents a comptar des 
de la presentació de les mateixes. 
 
Transcorregut aquest termini sense que s'hagi dictat resolució, les al·legacions s'entendran 
desestimades. 
 

5. Comissió de valoració 
 

La Comissió de valoració estarà integrada per tres persones i llurs suplents, funcionaris/res de carrera 
del Consell Comarcal o d’altres administracions públiques que ocupen llocs de comandament i/o 
coordinació o d’alta especialització d’acord amb el detall següent:  
 
a) President - El cap de l’Àrea de Persones i Valors o persona en qui delegui.  
 
b) Vocals (amb veu i vot) 

El/la cap de l’Àrea de la plaça la qual s’està seleccionant o persona amb la titulació corresponent.  
Un empleat públic amb la titulació adequada en cada cas que actuarà com a secretari. 

 
La comissió de valoració quedarà constituïda amb la majoria dels seus membres i presència de la 
presidència i secretari/ària, i podrà incorporar a les seves funcions assessors/res especialistes en 
funció de les matèries de la seva competència. 
 
La designació dels membres s’ha d’ajustar a les regles establertes en l’article 60 del text refós de 
l’Estatut bàsic de l’empleat públic aprovat pel RDL 5/2015, de 30 d’octubre, i es fa pública mitjançant 
anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.  
 
La comissió no pot constituir-se ni actuar sense l’assistència de més de la meitat dels seus membres, 
siguin titulars o suplents, i les decisions s’han d’adoptar per majoria simple; en cas d’empat, decideix 
el vot de qualitat del president. 
 
 

 
6. Desenvolupament del procediment de selecció  

 

- Procediment per la provisió per lliure designació del lloc de treball de cap de l’Àrea de 
Serveis Jurídics del grup de classificació A1, escala administració especial, subescala 
tècnic/a superior de la plantilla de funcionaris de carrera del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental. 

 
El procés consistirà en la valoració del currículum de cada persona aspirant.  
 
La comissió de valoració emetrà una acta amb el detall de la valoració, constatats en el currículum 
del perfil competencial i curricular de les persones aspirants i en relació amb els mèrits requerits.  
 
Valorarà, especialment, l’experiència professional en l'àmbit de la funció directiva (recursos humans i 
equips de treball, pressupostos, organització administrativa, gestió pública, procediment 



 
 
 
 

 
 

administratiu, legislació àmbit local i/o prevenció de riscos i salut laboral), així com en la gestió de 
desenvolupament de projectes integrats a l’àmbit de l’Àrea de referència. 
 
L’acta inclourà la proposta discrecional de la persona aspirant que es consideri més adient en relació 
amb l’objectiu del lloc de treball i les funcions que ha de dur a terme, i s’elevarà a la Presidència del 
Consell Comarcal i es publicarà en el tauler d'edictes del Consell Comarcal. 
 
La comissió de valoració podrà proposar que es declari deserta la provisió del lloc, malgrat 
l’existència de candidats que reuneixin els requisits mínims exigits, si cap d’ells és considerat adient 
per al lloc. 
 

- Procediment per la provisió per lliure designació del lloc de treball de cap de l’Àrea de 
Transició Digital i Innovació Tecnològica del grup de classificació A1, escala administració 
especial, subescala tècnic/a superior de la plantilla de funcionaris de carrera del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental. 
 

El procés consistirà en la valoració del currículum de cada persona aspirant.  
 
La comissió de valoració emetrà una acta amb el detall de la valoració, constatats en el currículum 
del perfil competencial i curricular de les persones aspirants i en relació amb els mèrits requerits.  
 
Valorarà, especialment, l’experiència professional en l'àmbit de la funció directiva (recursos humans i 
equips de treball, pressupostos, organització administrativa, gestió pública, procediment 
administratiu, legislació àmbit local i/o prevenció de riscos i salut laboral), així com en la gestió de 
desenvolupament de projectes integrats a l’àmbit de l’Àrea de referència. 
 
L’acta inclourà la proposta discrecional de la persona aspirant que es consideri més adient en relació 
amb l’objectiu del lloc de treball i les funcions que ha de dur a terme, i s’elevarà a la Presidència del 
Consell Comarcal i es publicarà en el tauler d'edictes del Consell Comarcal. 
 
La comissió de valoració podrà proposar que es declari deserta la provisió del lloc, malgrat 
l’existència de candidats que reuneixin els requisits mínims exigits, si cap d’ells és considerat adient 
per al lloc. 
 
7. Cessament dels llocs proveïts pel procediment de lliure designació 
 
Atès l’article 80.4 del Reial Decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre de l’Estatut bàsic de l’empleat públic 
els titulars dels llocs de treball proveïts pel procediment de lliure designació amb convocatòria pública 
poden ser cessats discrecionalment. En cas de cessament, se’ls ha d’assignar un lloc de treball 
conforme al sistema de carrera professional propi de cada Administració pública i amb les garanties 
inherents de l’esmentat sistema. 
 
L’acord de cessament correspon al mateix òrgan que el nomenament i referirà la competència per 
adoptar la decisió, l’observança del procediment degut i la motivació que sustenta l’acord en el sentit 
següent:  
 

a) Si és el cas, s’acreditarà amb dades objectives el compliment no satisfactori de les funcions 
que corresponen al lloc de treball i el no assoliment de l’objectiu fonamental i missió del 
mateix.  

b) Si correspon, incorporarà la motivació de la consideració de què les causes tingudes en 
compte per la designació (mèrits) poden haver desaparegut o haver-se modificat i que, per 
tant, no és la persona idònia per ocupar un lloc de treball d’especial responsabilitat.  

 



 
 
 
 

 
 

8. Normativa reguladora  

 
Aquesta convocatòria, les seves bases així com el seu procediment de resolució, es regulen pel 
Reglament de personal al servei de les entitats locals aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de juliol i 
supletòriament el Reglament general de provisió de llocs de treball i promoció professional dels 
funcionaris de l’Administració de la Generalitat de Catalunya aprovat pel Decret 123/1997, de 13 de 
maig.  
 
Aquestes bases i la seva convocatòria, els actes administratius que se'n derivin, així com l'actuació 
de la Comissió de valoració, poden ser impugnats pels interessats en els casos i la forma establerts 
en la Llei de procediment administratiu comú.  

 
 

2. Donar publicitat interna d’aquest acord 
 
 

 
 
Document signat electrònicament. 
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