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RECURSOS HUMANS 

El Tinent d'Alcalde de Serveis Centrals i Hisenda sotmet a l'aprovació de la unta de 
Govern Local la següent proposta d'acord: 

Atés que la Junta de Govern Local va aprovar, en data 23 d'octubre d 2017, les 
bases i la convocatória per a la selecció d'l plaga de Técnic/a Mitjá/ a Turisme, 
reservada a promoció interna, realitzant-se els corresponents enviam ts per a la 
seva publicació als diaris oficials per tal de garantir el principi de publicit t que han de 
regir els processos selectius a l'Administració Pública, establint-se que I termini de 
presentació de sollicituds seria de 20 dies naturals des de l'endemá e la seva 
publicació al BOE. 

Atés que s'ha rebut resolució de la Subdirecció Direcció de Seguiment d'Acords i 
Disposicions establint la innecessarietat de la seva publicació al BOE, sent per tant 
que s'ha d'establir una nova data per iniciar els trámits. 

Ateses les atribucions que té delegades aquesta Junta de Govern Local en virtut del 
Decret d'alcaldia de 15 de juny de 2015, en matéria de personal i fundó pública. 

S'ACORDA: 

Primer.- Aprovar la convocatória per a realitzar la a la selecció d'l plaga de Técnic/a 
Mitjá/na Turisme, reservada a promoció interna, mitjangant el sistema de concurs, 
establint que el termini de 20 dies naturals per a presentar sollicituds de participació 
s'iniciará des de l'endemá de la publicació al Taulell d'anuncis i al web municipal. 

Segon.- Donar trasllat d'aquest Acord a la representació del personal. 

El Tinent d'Alcalde de Servels Centrals i Hisenda 

Signat digitalment 
per CPISR-1 C 
AURELI RUIZ MILÁ 
el 20/12/2017 a les 
11:28:57 

Aureli Ruiz i Milá 

 

VIlafranca del Penedés, 20 de desembre de 2017 

La veracitat del contingut d'aquest document es pot comprovar a www.vilafrancatativalidacio 	 LA _GENSEGN 

Codi valldació document: 
1.134 0406 3045 2022 1431 
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BASES DE LA CONVOCATORIA PER A LA SELECCIÓ D'UNA PLApA DE 
TÉCNIC/A MITJÁ/NA TURISME (RESERVADA A PROMOCIÓ INTERNA), 
VACANT A LA PLANTILLA DEL PERSONAL LABORAL DE L' A3UNTAMENT DE 
VILAFRANCA DEL PENEDÉS. 

1. Objecte de la convocatória. 

Constitueix l'objecte d'aquestes bases la provisió d'l plaga vacant a la plantilla de 
personal laboral, inclosa a l'Oferta Pública d'Ocupació per a l'any 2016, adscrita al 
servei de Turisme, amb les següents característiques d'acord amb la plantilla i el el 
Catáleg de Llocs de Treball: 

Plantilla de personal laboral. 

Denominació : Técnic/a Mitjá/na Turisme 
Grup: A, subgrup A2. Complement de Destinació nivell 20 
Adscripció orgánica: Servei de Promoció Turística 
Tipologia de jornada: Jornada ordinária amb disponibilitat horária. 
Nombre de places: 1 (Reservada a promoció interna) 
Sistema de selecció: Concurs 

Tasques del Iloc de treball 

Millorar el posicionament de Vilafranca com a destinació turística en els 
diferents mercats assessors 
Difondre els atractius de Vilafranca entre els intermediaris turístics i 
promoure la seva comercialització. 
Realitzar accions de promoció (fires, press trips, fam trips, workshops, 
viatges de familiarització, premsa o bloggers, presentacions, accions a públic 
final, ....) per presentar les propostes turístiques , mitjangant la marca 
"Vilafranca Capital del Vi" i la marca "Enoturisme" 
Assessorar als empresaris turístics en matéria de promoció. Promoure la 
creació i promoció de productes turístics orientats als diferents mercats 
emissors. 
Treballar en l'orientació de la creació de productes turístics de qualitat 
adregats als visitants i coordinant la gestió i comercialització mitjangant 
agéncies de viatge o empreses de comercialització. 
Innovació i creativitat en la millora de les visites turístiques de Vilafranca del 
Penedés. 
Coordinació amb Enoturisme Penedés. Gestió dels productes Turístics de 
Vilafranca a la plataforma de comercialització. 
Assisténcia a Fires del territori o internacionals. 
Mitjangant el Cercle de Turisme, compartir coneixement i accions de 
promoció. 
Colelaborar amb altres ens de promoció turística del territori (Agéncia 
Catalana de Turisme, Diputació de Barcelona, Turisme de Barcelona, 
Turespaña...) per potenciar la preséncia de Vilafranca en els diferents 
segments i mercats emissors. 
Coordinació amb l'Agéncia Catalana de Turisme: marques i segells. 
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Seguiment, coordinació i desenvolupament de diferents tasques a la Fira del 
Cali i Ruta del xató 

Les retribucions a percebre seran les que corresponguin en el moment de cobrir la 
necessitat, segons la plaga i la categoria professional i les retribucions vigents a 
l'Ajuntament. 

2. Requisits de participació 

Els i les aspirants hauran de reunir, amb referéncia a la data de finalització del 
termini de presentació d'instáncies, els requisits següents: 

Ser personal funcionan i de carrera o laboral fix a l'Ajuntament de Vilafranca 
del Penedés. 

Tenir un mínim de dos anys d'antiguitat amb nomenament de funcionari/ária 
de carrera o contracte laboral fix, en una plaga del subgrup Cl, a 
l'Ajuntament de Vilafranca del Penedés. 

Posseir la capacitat funcional pel desenvolupament de les tasques. 

Estar en possessió de Grau universitari o titulació equivalent que permeti 
l'accés a Ilocs de treball del subgrup A2. 

Estar en possessió del certificat de nivell C de catalá de la Secretaria de 
Política Lingüística o equivalent. 

3.Presentació de sol•licituds. 

Les instáncies per soldicitar de prendre part en el procés selectiu aniran adregades 
al president de la Corporació i es presentaran al Registre General de l'Ajuntament 
en el termini de 20 dies naturals, comptats a partir de l'endemá de la publicació del 
corresponent anunci de la convocatória en el Butlletí Oficial de l'Estat. En el cas que 
no es presenti cap candidat/a es podrá ampliar el termini de presentació 
d'instáncies mitjangant l'anunci corresponent. La convocatória i les bases també 
s'exposaran al tauler d'anuncis de la Corporació. 

A les instáncies els/les aspirants hauran de manifestar que reuneixen totes les 
condicions que s'exigeixen a la base segona de la convocatória, referides sempre a 
la data d'expiració del termini assenyalat per a la presentació, i s'hi adjuntará un 
currículum vitae, un informe de vida laboral i la documentació acreditativa dels 
mérits que s'indiquin, així com fotocópia del DNI, del títol académic exigit, i del 
certificat del nivell de catalá, si s'escau. 

Les instáncies també podran presentar-se en la forma que determina l'article 16.4 
de la Llei 39/2015, d'l d'octubre, del procediment administratiu comú. 

o 
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Admissió de les persones aspirants i inici de les proves. 

4.1 Finalitzat el termini de presentació de sol•licituds, l'órgan competent aprovará, 
mitjangant resolució, la Mista provisional de persones admeses i excloses i la nista 
provisional de persones exemptes de realitzar les proves de coneixement de Ilengua 
catalana. La resolució, amb les 'listes completes i certificades, es publicará a la 
página web i al tauler d'anuncis de l'Ajuntament. 

4.2 Les persones aspirants disposaran d'un termini de deu dies, comptats a partir 
de l'endemá de la publicació de la resolució esmentada, per a presentar possibles 
reclamacions adregades a esmenar els defectes que pugui contenir la Vista 
provisional de persones aspirants admeses i excloses. Si les persones aspirants 
excloses no presenten esmena dels defectes que seis imputa, la seva sol•licitud 
s'arxivará sense cap altre trámit. 

4.3 Transcorregut un termini no superior a un mes des de la finalització del termini 
anterior, la presidéncia de la corporació, o autoritat delegada, fará publica la 
resolució amb les Instes definitives de persones aspirants admeses i excloses, que 
será objecte de publicació a la página web i al tauler d'anuncis de l'Ajuntament. Si 
el termini conclou sense que s'hagi dictat resolució, les ablegacions s'entendran 
desestimades. En el cas de no presentar-se reclamacions es considerará elevada a 
definitiva la Dista provisional, sense necessitat de nova publicació. 

4.4 Paralilelament a la resolució prevista en el punt anterior, l'Ajuntament indicará 
la data, hora i lloc de realització de la primera oroya i detallará els noms de les 
persones que formaran part de l'órgan de selecció. 

4.5 Una vegada iniciat el procés selectiu, els anuncis de la realització de les proves 
restants es publicaran al tauler d'anuncis i a la página web de l'Ajuntament. 

4.6 Els errors materials, de fet i aritmétics en la publicació de les resolucions i 
anuncis es poden esmenar en qualsevol moment del procés. 

4.7 Els aspirants hauran de comparéixer a les diferents proves proveTts del seu DNI 
o document análeg d'identificació. La manca de presentació d'aquest document 
determinará l'exclusió automática de l'aspirant del procediment selectiu. 

5. Tribunal qualificador. 

El tribunal qualificador que es nomenará per fer la valoració del concurs será 
constituTt pels membres següents: 

President: El Cap del Servei de Recursos Humans o persona en qui delegui 

Secretar' : Un empleat/ada pública municipal, amb veu peró sense vot. 

Vocals : 	La Cap del Servei de Promoció Turística o persona en qui delegui. 

Un/a Técnic amb qualificació professional adient que sigui empleat/ada 
públic d'una Administració Local o persona en qui delegui. 
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Un/a Técnic/a amb qualificació professional adient a proposta de 
l'Escola d'Administració Pública o persona en qui delegui, la pertinenga del 
mateix será sempre a títol individual, sense exercir, per tant, cap mena de 
representad& 

A més integraran el tribunal els membres suplents respectius que, simultániament 
amb els titulars, hauran de designar-se perqué es constitueixi. 

El tribunal podrá disposar que s'hi incorporin assessors especialistes. Aquests es 
limitaran a exercir les seves especialitats técniques. 

El tribunal no podrá constituir-se ni actuar sense l'assisténcia de més de la meitat 
deis membres, titulars o suplents. Sempre será necessária la preséncia del/de la 
president/a i del/ de la secretari/ária. Les decisions s'adoptaran per majoria i, en 
cas d'empat, decidirá el/la president/a mitjangant el vot de qualitat. 

Els membres del tribunal s'hauran d'abstenir d'intervenir, i els/les aspirants podran 
recusar-los, quan concorrin les circumstáncies que preveuen els articles 23 i 24 de 
la Llei 40/2015, d'l d'octubre, de régim jurídic del sector públic. 

6. Comengament i desenvolupament del procés selectiu. 

a) Fase de concurs. 

Per experiéncia professional (fins a 7 punts com a máxim en total) 

a.1) Per experiéncia professional en How de treball relacionats amb les funcions a 
desenvolupar: 1 punt per any sencer o fracció superior a 6 mesos. 

Per formació complementária (fins a 5 punts com a máxim en total). 

Postgrau o Máster en matéries relaciones amb les funcions a desenvolupar en 
el lloc de treball així com en planificacions estratégiques: 2 punts. 

Per estar en possessió de la titulació universitária de Grau en Turisme o 
titulació universitária addicional o de grau superior a la requerida que estigui 
relacionada directament amb el lloc de treball, sempre i quan no es tracti d'una 
titulació necessária per a l'obtenció d'aquella que s'al•legui com a requisit necessari 
per a participar en el procés: 1 punt. 

Per estar en possessió, com a mínim, del nivel! Cl en Anglés 3 punts, per cada 
acreditació de nivells superiors 1 punt, fins a 4 punts com a máxim en total. 

Per estar en possessió, com a mínim, del nivell intermedi de l'Escola Oficial 
d'Idiomes o equivalent en alguna de les següents Ilengües: Francés i/o Alemany: 
fins a 1 punts. 

Per cursos, seminaris o jornades relacionats amb algun deis seguents 
coneixements: 

o 
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Turisme: coneixements elevats de gestió pública del turisme i de l'espai 
turístic, análisi de la demanda turística, gestió, catalogació i valoració de 
recursos turístics, análisi de la imatge turística, deis canals d'informació i deis 
canals de comercialització, estratégies turístiques de les administracions 
públiques i privades, gestió territorial del turisme, gestió de les activitats 
turístiques, animació turística. 
Normatius: coneixements elevats d'anglés, coneixements intermedis d'una 
segona i tercera Ilengua. 
Aplicació a la gestió: coneixements intermedis de protecció de dades de 
carácter personal, gestió per processos, técniques d'organització, sistemes 
de gestió de la qualitat, gestió de projectes i programes i de redacció i 
presentació d'informes. 

En el supésit que no s'especifiqui la duració en hores, quedará a criteri del tribunal 
la valoració o no del mérit. 

De 60 fins a 120 hores acumulades, 0,7 punts; de 121 a 240 hores acumulades, 
1,2 punts; més de 240 hores acumulades, 2 punts. 

b) Elaboració presentació d'un pla d'acció 

Un cop realitzada la fase de concurs, els membres del Tribunal invitaran als/les 10 
persones aspirants, com a máxim, que hagin tret més puntuació en la fase anterior, 
sempre que en aquesta hagin obtingut un mínim de 5,5 punts, que hauran 
d'elaborar un pla d'acció amb el títol "Disseny i proposta de comunicació i 
comercialització d'un paquet turístic combinat de Vilafranca" L'extensió máxima de 
pla será de 10 págines, sense incloure possibles annexos. 

El pla es !Durará dins del termini de 15 dies naturals a comptar a partir de l'endemá 
de la publicació de les puntuacions de la fase de concurs. 

El pla s'haurá de presentar davant del Tribunal de Selecció durant un temps máxim 
d'una hora, previa citació de les persones aspirants admeses en el procés. 
Finalitzada la presentació, la comissió podrá plantejar a les persones aspirants tot 
alié que cregui oportú en relació al pla presentat i requerir tots els aclariments que 
consideri necessaris. 

La qualificació máxima que es podrá obtenir en aquesta fase será de 10 punts i 
tindrá en compte, especialment, les aptituds de sistematització d'informació, 
planificació i organització de l'activitat derivades del contingut del pla, així com 
l'habilitat de comunicar-les adientment. Les persones aspirants que no obtinguin un 
mínim de 5 punts en aquesta prova resultaran eliminades del procés. 

7. Qualificació definitiva. 

Per obtenir la puntuació final de cada candidat/a, se sumaran la totalitat deis punts 
obtinguts. El tribunal no podrá declarar que han superat el procés selectiu un 
nombre superior d'aspirants/es al de les places convocades. 

o 
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Relació d'aprovats, presentació de documents i nomenament o 
contractació. 

Un cop finalitzada la qualificació dels/de les aspirants, el tribunal publicará la Dista 
d'aprovats/ades, per ordre de puntuació, i l'elevará a l'órgan competent de la 
Corporació, perqué formuli la corresponent proposta de contractació de carácter fix 
o el nomenament com a funcionari/a de carrera. 

L'órgan competent al qual s'hagi elevat la proposta de candidats/es formalitzará per 
escrit el contracte en el termini d'un mes. 

Els/les aspirants que no hagin estat aprovats/ades en el procés selectiu, passaran a 
formar part d'una borsa de treball de l'Ajuntament per fer nomenaments interins i/o 
contractacions laborals temporals amb una vigéncia temporal de 2 anys, seguint 
l'ordre de puntuació obtinguda, si escau. 

Període de oroya. 

De conformitat amb el que preveu l'article 14 del Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 
23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de l'Estatut dels Treballadors, 
s'estableix dins del procés de selecció un període de prova de 6 mesos de durada, 
per tal de garantir la idoneTtat del candidat a la plaga convocada. Aquest període 
comengará a comptar des de l'inici de la prestació de serveis efectius amb categoria 
laboral de Técnic/a Turisme. 

Si l'aspirant que supera el concurs és personal que presta serveis a l'Ajuntament de 
Vilafranca del Penedés ocupant una plaga relacionada amb les funcions de la plaga 
a cobrir i amb una antiguitat mínima de sis mesos, quedará exempt/a d'aquest 
període de practiques. 

10.Régim de servei. 

La persona aspirant que resulti guanyadora del concurs s'adscriurá al lloc de treball 
objecte de la convocatória, amb les retribucions corresponents i amb les condicions 
descrites a la base primera. 

Incidéncies. 

El tribunal és competent per resoldre els dubtes que es presentin i per prendre els 
acords necessaris per aconseguir el bon ordre i el normal desenvolupament del 
procés selectiu, de conformitat amb aquestes bases i amb les disposicions de 
general aplicació. 

Impugnacions. 

Contra les resolucions definitives i els actes de trámit dictats per l'Alcaldia-
Presidéncia de l'Ajuntament o per Ifórgan municipal delegat, si aquests actes 
decideixen directament o indirectament els fons de l'assumpte, determinen la 
impossibilitat de continuar el procés de selecció, o produeixen indefensió o perjudici 
irreparable a drets i interessos legítims, les persones interessades podran 
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interposar, d'acord amb l'article 123 de la Llei 39/2015, d'l d'octubre, de 
procediment administratiu comú, potestativament, recurs de reposició en el termini 
d'un mes a comptar a partir de l'endemá de la seva publicació o notificació, o bé 
recurs contenciós administratiu d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1988, de 13 
de julio!, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de 
dos mesos a comptar a partir de l'endemá de la seva publicació o notificació. 

Contra les resolucions no definitives i els actes de trámit del Tribunal de Selecció, si 
aquests últims no decideixen directament o indirectament el fons de l'assumpte, 
determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió 
o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, les persones interessades 
podran interposar, en el termini d'un mes a comptar a partir de l'endemá de la seva 
publicació o notificació, recurs d'algada davant l'Alcaldia-Presidencia de la 
corporació o órgan delegat. 

Igualment les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que 
considerin convenient per a la defensa deis seus interessos. 
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