
 
 
 
 

 
 
 

ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I HISENDA 

Regidoria de Recursos Humans, Economia, Hisenda i Seguretat 

Servei de Recursos Humans 
 

 

 
 OFERTA DE TREBALL 

 
Per proveir un lloc de treball, laboral temporal, de TÈCNIC/A DE GRAU MITJÀ/ANA 
D’HABITATGE de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 

Funcions del lloc de treball: 

- Assessorar i donar suport tècnic en matèria de la seva especialitat a nivell intern 
(en la mateixa OLH i altres unitats de l’organització). 

- Fer inspeccions i visites d’obra i supervisar l’execució, en el cas, per exemple, de 
tramitacions d’ajuts a la rehabilitació, d’informes d’adequació d’habitatges o de 
cèdules d’habitabilitat. 

- Valorar i redactar informes sobre projectes d’obra i rehabilitació d’edificis i 
habitatges (del seu estat, de les necessitats i possibilitats de rehabilitació, etc.) en 
el cas, per exemple, de tramitacions del test de l’edifici o d’informes interns 
d’idoneïtat. 

- Controlar la correcta execució d’obres i projectes, en el marc del  seu àmbit de 
treball.  

- Realitzar valoracions i estimacions dels costos d’actuacions. 
- Elaborar estudis i informes tècnics per donar resposta a les necessitats que es 

presentin, i supervisar la qualitat formal de les solucions proposades en els 
projectes externs.  

- Mantenir els contactes necessaris amb tercers (empreses i altres institucions, i 
organismes) per dur a terme les seves tasques. 

- Atendre el públic personalment i telefònicament, responent aquelles qüestions per 
a les quals està facultat i resolent queixes i/o reclamacions de particulars o 
entitats. 

- I, en general, altres funcions de caràcter similar que li siguin atribuïdes. 
 
Condicions del lloc: 
 

- Contracte laboral d’interinitat o nomenament com a funcionari interí en el càrrec de 
Tècnic/a Mitjà A2 de la plantilla de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per substitució 
del titular de la plaça fins a la convocatòria definitiva o amortització de la plaça. 

- Adscripció al lloc de treball de  Tècnic/a de grau mitjà/ana de l’Oficina Local d’Habitatge 
A2-23. 

- Sou brut anual: 39.825,33€ distribuït en 14 pagues. 
- Horari: generalment intensiu matins amb disponibilitat de tardes i  adaptat a les 

necessitats del servei. 
- Aplicació el conveni col·lectiu vigent. 

 
Requisits de l’aspirant: 

 
a) Estar en possessió de Diplomatura o Grau Universitari d’Aparellador, Arquitecte tècnic, 

Enginyer d’edificació, equivalent o superior acreditat per l’organisme oficial competent, 
en el moment de la presentació d’instàncies. 

 



 
 

b) Llengua catalana: els aspirants hauran d’acreditar el coneixement corresponent al nivell 
de suficiència de català (nivell C1), amb independència de la seva nacionalitat. En cas de 
no acreditar-lo hauran de realitzar la prova corresponent. 
 

c) Llengua castellana: els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran 
d’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. 
 

En cas de no acreditar-lo hauran de realitzar la prova corresponent. 
 

 
d) Justificant del pagament dels drets examen. 

 
  

e) Totes les condicions que s’estableixen en les bases generals aprovades per la Junta de 
Govern Local de 19 de febrer de 2008, i publicades al web municipal: 
http://www.vilanova.cat 
 

Composició del Tribunal qualificador: 
 
Estarà format per les persones següents: 

  
 
President/a: 

- 1 Tècnic/a de Recursos Humans (titular i suplent). 
Vocals:  

- 3 Tècnics/ques Municipals (titular i suplent)  
- 1 Tècnic/a d’altres administracions públiques o organismes municipals (titular i 

suplent) 
 

 
Secretari:  Recaurà en un dels membres del tribunal qualificador, que es podrà servir del 
personal administratiu que correspongui. 
  
El tribunal podrà requerir assessorament d’especialistes a totes o algunes de les proves, 
que actuaran amb veu però sense vot. 

 

 

 



 
 

Proves de selecció: 

 
1. Coneixement de la llengua catalana 

 
Constarà d’un exercici corresponent al nivell C de català. Quedaran exempts d’aquest 
exercici les persones que acreditin el nivell o equivalent segons la Direcció General de 
Política Lingüística. 

Aquest exercici es qualificarà d’apte o no apte. 
 

 
2. Coneixement de la llengua castellana. 

 
Té caràcter obligatori i eliminatori per a totes 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. 
En cas de no acreditar-lo hauran de realitzar la prova corresponent. 
 

 
3. Prova Teòrica  

 
Consistirà en contestar un qüestionari de preguntes amb respostes curtes en relació als 
temes de l’Annex I, en el temps màxim que determini el tribunal. Aquest exercici es 
valorarà de 0 a 10 punts. Seran eliminats del procés d’oposició els aspirants que no 
obtinguin una puntuació mínima de 5 punts. 
 

 
4. Prova Pràctica 

 
Consistirà en respondre per escrit dos casos pràctics relacionat amb les funcions del lloc 
de treball i amb el temari de l’Annex I. Cada cas pràctic es valorarà de 0 a 10 punts, serà 
necessari treure una puntuació igual o superior a 5 punts en cadascun, per continuar en 
el procés selectiu. 
 

 
 
 
 

 



 
 

5. Valoració de mèrits:  
 

Els mèrits es valoraran segons el barem següent:  
 

a) Experiència professional:  com a màxim 3 punts.  
 

• Haver prestat serveis en una administració pública com a Tècnic/a d’habitatge 
en l’especialitat d’aparellador/a, arquitecte/a tècnic, enginyer/a d’edificació o 
equivalent,  a raó de 0,2 punts per mes de servei. 

• Haver prestat serveis, diferents dels específicament abans descrits, en una 
administració pública, a raó de 0,1 punts per any de servei. 

• Haver treballat en l’àmbit privat com a Aparellador/a, Arquitecte/a tècnic, 
Enginyer/a d’edificació o equivalent, a raó de 0,2 punts per any de treball. 

 
b) Cursos de Formació i perfeccionament: 
 
• Per cada curs realitzat amb aprofitament o assistència de centres o organismes 

oficials,  sobre matèries relacionades amb les funcions de la plaça convocada, que 
s’hagin realitzat en els últims 5 anys, fins a 2,5 punts segons el barem següent: 

 
� Cursos fins a 10 hores lectives: 0,1 punt per curs 
� Cursos entre 11 i 20 hores lectives: 0,2 punts per curs 
� Cursos entre 21 i 40 hores lectives: 0,5 punts per curs 
� Cursos de més de 41 hores lectives: 0,75 punts per curs 
� Per cada diplomatura, llicenciatura o grau universitari: 0,75 punts. 
� Per estar en possessió de mestratge, doctorat o cursos de postgrau: 0,75 

punts per cadascun. 
 

6. Entrevista personal: 
 

L’entrevista tindrà per objecte comprovar l’adequació de l’aspirant al perfil professional 
necessari per desenvolupar les tasques del lloc de treball. 

 
El tribunal realitzarà aquelles preguntes i aclariments que estimi oportuns per poder 
extreure la informació necessària per avaluar l’entrevista. La puntuació màxima de 
l’entrevista seran 2 punts. 
 
Els mèrits al·legats s’hauran d’acreditar en el moment de presentació de la instància  
per a prendre part en aquest procés de selecció, mitjançant còpies simples dels 
certificats oportuns, de conformitat amb les bases generals. 

  
 

La persona que tingui la millor puntuació serà l’escollida per ocupar el lloc de treball 
convocat, no obstant això, les persones que superin tots els exercicis del procés selectiu i 
d’acord amb l’ordre de puntuació obtinguda, quedaran en una borsa de treball, per cobrir 
necessitats temporals de llocs de treball iguals o similars i mentre no es faci una altra 
convocatòria pública del mateix lloc de treball. 
 
S’estableix per la persona contractada un període de prova de 4 mesos. 



 
 

Les persones interessades hauran de presentar la documentació següent al Registre 
General de l’Ajuntament: Pl. de la Vila, 8, indicant la referència  “Tècnic/a de grau 
mitjà/ana d’Habitatge”. 

 
  
Documentació necessària 
 

• Declaració responsable conforme s’acompleixen els requisits de l’oferta de 
treball. La persona que resulti seleccionada haurà de presentar els  originals 
dels documents en 3 dies, a comptar de l’endemà de la publicació del resultat 
final del procés de selecció. En cas que no es presenti aquesta documentació en 
el termini establert o que no sigui correcta la documentació acreditativa 
presentada, el/l’aspirant quedarà exclòs del procés de selecció i es cridarà a 
l’aspirant següent, per ordre de puntuació. 

• Acreditació del nivell C1 de Llengua Catalana. 
• Currículum vitae. 
• Rebut del pagament dels drets d’examen 26,90€. (Exempció de pagament per 

l’acreditació d’una discapacitat igual o superior al 33% i bonificació del 50% de la 
taxa a les persones que acreditin la condició d’aturats degudament inscrits en el 
Servei d’Ocupació). 

• Informe de vida laboral emès per la Tresoreria de la Seguretat Social. 
• Fotocòpia dels documents acreditatius dels mèrits al·legats. Per acreditar 

l’experiència professional, a més de l’Informe de vida laboral emès per la 
Tresoreria de la Seguretat Social, caldrà presentar certificat de serveis prestats 
on consti la categoria professional o els contractes de treball o nomenaments. 

• Sol·licitud demanant formar part del procés de selecció de Tècnic/a de grau 
mitjà/ana d’ Habitatge. 
 

Les persones que resultin seleccionades hauran de presentar els originals dels 
documents en 3 dies, a comptar de l’endemà de la publicació del resultat final del 
procés de selecció, en cas de no presentar-ho o no ser correcta la documentació, 
quedaran declarats com a exclosos del procés de selecció i de la borsa de treball. 

 
 
El termini per a la presentació de la sol·licitud i la documentació és 30 d’abril de 
2019.  El calendari de les proves i la relació d’aspirants admesos a la convocatòria es 
farà públic al web municipal www.vilanova.cat. 
 
 
Annex I 

 
1. El marc legal de la política d’habitatge a Catalunya: La Llei 18/2007, de 28 de 

desembre, del dret a l´habitatge. Els Plans del dret a l’habitatge. Estructura i 
continguts per àmbits temàtics. 

2. L’habitatge en el planejament urbanístic: disposicions a la Llei del dret a l’Habitatge.  
El règim jurídic del patrimoni municipal del sòl i l’habitatge. 

3. La dimensió local de la política d’habitatge. Instruments i tècniques. Els plans locals 
d’habitatge: marc normatiu i característiques. El Pla Local d’Habitatge de Vilanova i 
la Geltrú (2013-2018): estructura, eixos i programes d’actuació. 



 
 

4. Les oficines locals d’habitatge: marc normatiu i funcions.  L’Oficina Local d’Habitatge 
de Vilanova i la Geltrú. característiques específiques i línies de serveis.  

5. El règim de control i sancionador en matèria d’habitatge. La inspecció. Mesures 
provisionals. Mesures sancionadores. Competències. 

6. La potestat inspectora de l’administració pública. Drets  i deures dels subjectes intervinents. 

Les actes d’inspecció. 
7. L’expropiació de l’usdefruit d’habitatges: marc normatiu, tipologies i procediments. 
8. L’exercici del dret de tanteig per part de l’administració local en relació als 

habitatges provinents d’entitats bancàries. El Decret Llei 1/2015, de 24 de març, de 
mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de 
processos d´execució hipotecària.  

9. La utilització anòmala dels habitatges. Tipologia de situacions i actuacions. La 
problemàtica dels habitatges buits. Marc normatiu. Mètodes de detecció i eines 
d’actuació des de l’administració local i autonòmica. 

10. La qualitat del parc immobiliari d’habitatge: concepte i instruments. Requisits 
exigibles. El Llibre de l’edifici. 

11. El Decret 141/2012, de 30 d´octubre, pel qual es regulen les condicions mínimes 
d´habitabilitat dels habitatges i la cèdula d´habitabilitat.  La cèdula d’habitabilitat: 
tipologies, requisits i tràmits. 

12. La ITE (Inspecció tècnica d’edificis). Concepte i objecte. Normativa. Terminis. El 
programa de foment de la ITE a Vilanova i la Geltrú.   

13. El certificat d’aptitud de l’edifici. Normativa. Models i certificats. 
14. El deure de conservació i rehabilitació d’edificis: concepte i límits. La declaració 

d’inhabitabilitat. 
15. El plans de foment de la rehabilitació.  La declaració d’àrees de conservació i 

rehabilitació.  
16. Les mesures d’intervenció administrativa en matèria de conservació i rehabilitació: 

odres d’execució i expropiacions. 
17. Els programes d’ajuts a la Rehabilitació d’edificis i habitatges de l’Agència de 

l’Habitatge de Catalunya. Marc normatiu. Concepte. Tipologies. 
18.  El Codi Tècnic d’Edificació. 
19.  La normativa sobre eficiència energètica aplicada a l’àmbit de l’habitatge. 
20.  Normativa sobre accessibilitat en edificis i habitatges. 

 
 

 
Vilanova i la Geltrú,   3 d’abril 2019 

 
 Glòria Garcia Prieto  

Regidora d’Educació, Ocupació,  
Seguretat i Recursos Humans.  


