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OFERTA DE TREBALL 

 
 Bases que han de regir l’oferta per al nomenament del gerent/gerenta de l’Organisme 

Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer. 
  
 Objecte de la convocatòria  : 
 És objecte de la present oferta el lloc de treball de Gerent  que tindrà el caràcter de personal 

directiu als efectes del que disposa l’article 85 bis de la LRBRL i 13 del EBEP: 
• Nom: Gerent/a  de l’Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer. 
• Grup d’adscripció: A1 
• Nivell: 26 
• Retribució bruta anual: 45.321,11€ 
• Jornada: plena dedicació 
• Dependència Orgànica:ORGANISME AUTONOM DE PATRIMONI VICTOR BALAGUER 
• Nomenament o contractació: Nomenament funcionari o contracte laboral d’alta direcció 

pels laborals.  
 

Funcions del lloc de treball:  
 
EL gerent/a del OAPVB tindrà les funcions establertes a l’article 12 dels estatuts següent:  
 

a) Elaborar la proposta del programa anual d’actuació i la memòria de gestió de 
l’exercici. 

b) Proposar mesures per a millorar l’organització i funcionament de la institució.  
c) Dirigir i inspeccionar els diferents serveis  i seccions.  
d) Subscriure dels contractes administratius fins els límits previstos en cada moment 

per a la contractació menor en la legislació vigent de contractació del Sector 
Públic 

e) Executar els acords de la Junta de Patrons-Consell Rector i les resolucions del 
president.  

f) Elaborar el projecte de les plantilles de personal i creació de nous llocs de treball. 
g) Preparar tota classe d’actes i contractes.  
h) Dirigir, inspeccionar i adoptar les mesures escaients per al millor funcionament 

dels diferents serveis i seccions 
i) Qualsevol altra que se li pugui encarregar expressament.  

 
 

 
Requisits de l’aspirant: 

 

a) Ser funcionari/ària de carrera o laboral de les Administracions públiques, o ser 
professional del sector privat en més de cinc anys d’experiència professional. 

b) Acreditar una experiència professional mínima de 5 anys i una experiència mínima de  3 
anys en la gerència o direcció d’ens del sector públic local (d’organismes autònoms, 
entitats públiques empresarials i societats públiques locals)”. 

c) Tenir titulació superior. 
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d) 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. 

e) Coneixements de català nivell C, els aspirants que no acreditin el nivell C podran 
realitzar una prova al Centre de Normalització Lingüística per acreditar el nivell. 

f) Les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola i no puguin acreditar els 
coneixements de llengua castellana de nivell superior, mitjançant els certificats 
següents: 

 
• Certificat conforme s’ha cursat la primària, secundària o batxillerat a l’Estat 

espanyol. 
• Diploma de nivell superior d’espanyol que estableix el RD 1137/2002, de 31 

d’octubre, o certificació acadèmica que acrediti haver superat totes les proves 
adreçades a la seva obtenció. 

• Certificat d’aptitud d’espanyol per a estrangers expedit per les escoles oficials 
d’idiomes. 

  
 Hauran de realitzar la prova corresponent. 
 
Els requisits necessaris per participar s¡han de complir en la data en què finalitzi el termini de 
presentació de sol·licituds i mantenint-se fins la formalització de l’adscripció. 

 
Sol·licituds: 
 
Les sol·licituds per prendre part en la convocatòria s’han de presentar en el termini de deu 
dies naturals a partir de la publicació de l’anunci de l’oferta de treball al Diari de 
Vilanova i la Geltrú, mitjançant escrit en el registre general en l’Oficina d’Atenció Ciutadana de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, o bé en qualsevol altre dels mitjans que preveu la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú.  
 

 En la sol·licitud, que es podrà obtenir a la pàgina web de l’Ajuntament 
http://www.vilanova.cat/content/tramits/SollicitudperpresentacioaprovesdepersonalFormulari2013.pdf, 
 s’haurà d’especificar el lloc de treball al qual s’aspira i caldrà adjuntar-hi la següent 
 documentació: 

a) Currículum vitae de la persona aspirant, en el qual es farà contar: 
- Títols acadèmics 
- Estudis i formació específica relacionada amb les funcions i tasques 

a desenvolupar en el lloc de treball. 
- Descripció dels llocs de treball desenvolupats, tant en l’administració 

pública com a l’empresa privada. 
- Informe de vida laboral emès per la Tresoreria General de la 

Seguretat Social. 
- Fotografia recent. 
- Altres estudis i cursos realitzats. 
- Qualsevol altre mèrit que l’aspirant consideri oportú manifestar. 

b) Fotocòpia del DNI o documentació acreditativa de la nacionalitat 
c) Qualsevol altra documentació que l’aspirant consideri per a ser tinguda en compte pel 

tribunal. 
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 Criteris de selecció.  
 

D’acord amb la naturalesa del lloc de treball es proposarà de forma discrecional a la persona que 
es consideri més adequada al lloc a cobrir.  
 
La presidència del OAPVB rector valorarà les sol·licituds presentades i podrà efectuar entrevistes 
o altres proves als candidats per efectuar la seva proposta. També podrà demanar les 
justificacions o els aclariments necessaris per verificar les dades al·legades. 
 
Per proveir el lloc de treball es podrà tenir en  compte entre d’altres  els següents aspectes:  
- Estudis relacionats amb les funcions i tasques a desenvolupar en el lloc de treball. 
- Experiència desenvolupant tasques similars. 
- Formació específica relacionada amb les funcions i tasques a desenvolupar en el lloc de 

treball. 
- Altres aspectes curriculars que pugi aportar l’aspirants. 
 
 
La presidència efectuarà proposta  en relació a la persona candidata que es consideri més adient 
per ocupar el lloc.  Aquest informe serà elevat a la a la Junta del Patrons-Consell Rector, perquè 
tal com s’estableix en l’article 8 e) dels Estatuts de l’Organisme Autònom de Patrimoni Víctor 
Balaguer proposi, al Ple de l’Ajuntament, el nomenament del gerent. 
 

 
 

Vilanova i la Geltrú, 13 d’octubre de 2015 
 

 
Neus Lloveras Massana 
Presidenta de l’Organisme Autònom  
de Patrimoni Víctor Balaguer 
 

 


