
L’autenticitat d’aquest document pot ser comprovada amb el Codi Segur de Verificació: :12434400043206465037 a la Seu 
electrònica de l’Ajuntament de Castelldefels: https://seu.castelldefels.org/validar

Personal i Serveis Generals
Núm. Exp.: 2019/10491
Selección de personal temporal

ANUNCI

José A. Andrés Hernández, Secretari de l'Ajuntament de Castelldefels (Baix Llobregat),

C E R T I F I C O :

Que l’alcaldessa accidental de l'Ajuntament, en data 22/08/2019, va dictar la 
resolució/el decret que us transcrivim a continuació:

Vist el Decret de l’alcalde de data 1 de març de 2012 que possibilita  la contractació de 
personal per a la cobertura de les necessitats en els serveis estipulats com a obligatoris 
per l’article 26 de la llei de bases de règim local per a municipis de més de 50.000 
habitants, com és el cas de Serveis Socials.

Atès l’informe del cap de la Secció de Serveis Socials, Dependència i Gent Gran, de data 
14 d’agost de 2019, que indica que s’ha fet la recerca corresponent al perfil acadèmic i 
professional d’integrador/a social entre els candidats de les recents borses de treball 
generades a partir del procés selectiu de convocatòria de places vacants tan de 
treballadors/es com d’educadors/es socials del 2019. Així mateix, indica la urgent 
necessitat de cobrir el lloc de treball d’integrador social en el mes setembre en iniciar-
se els programes principals del servei educatiu social municipal que es presta 
(programa d’extraescolars i Activa’t del barri Vista Alegre)

Atès i que no es disposa de borsa de treball del mateix o similar perfil donat la seva 
especificat de formació i la urgència acreditada pel cap de la secció de Serveis Socials, 
Dependència i Gent Gran, motiu pel qual és necessari efectuar una convocatòria de 
borsa de treball pel perfil específic amb caràcter urgent.

En virtut de les facultats que m'atribueix la legislació de Règim Local vigent,
 
D I S P O S O:
 
Primer.- Aprovar les següents bases específiques que han de regir el PROCEDIMENT  
PER A LA CONSTITUCIÓ URGENT D’UNA BORSA DE TREBALL DE TÈCNIC/A AUXILIAR, 
SUBGRUP C1, Integració Social, amb caràcter temporal,  jornada a temps complert,  de 
la Secció de Serveis Socials, Dependència i Gent Gran d’aquest Ajuntament.

OBJECTE I VIGÈNCIA

Procediment de selecció per a la constitució d’una borsa de treball de l’Ajuntament de 
Castelldefels en la categoria de Tècnic/a Auxiliar, subgrup C1, d’Integració Social,  amb 
caràcter temporal, jornada a temps complet, pel nomenament d’interinitat o 
contractació laboral segons correspongui per a la cobertura del lloc vacant d’integració 

https://seu.castelldefels.org/validar


social de forma immediata i posteriors necessitats absències temporals que es puguin 
esdevenir a la Secció del mateix perfil o similar.

La vigència d’aquesta borsa de treball serà per d’un any, amb possibilitats de ser 
prorrogada.

Es regeix per l’establert en les bases generals reguladores dels processos de selecció 
per al personal funcionari i laboral de l’Ajuntament de Castelldefels aprovades per la 
Junta de Govern Municipal en sessió celebrada el dia 29.05.2008, (DOGC núm. 5155, 
del 18.06.2008),  excepte en allò expressament regulat en aquesta convocatòria o 
exclòs.

CONDICIONS LABORALS 

Els/les aspirants seleccionats/ades prestaran els seus serveis mitjançant contracte 
laboral temporal o nomenament d’interinitat, com a tècnic auxiliar, subgrup C1, a les 
dependències municipals, amb la jornada i els horaris corresponents al lloc de treball 
que temporalment ocupin i segons organització del servei.

REQUISITS DELS ASPIRANTS 

Els establerts a la base 2 de les Bases Generals, sent la titulació acadèmica :

Estar en possessió del títol de Tècnic/a  d’Integració Social.

INSTÀNCIES

Les instàncies s’hauran de presentar en el model normalitzat formulari RRHH0001, 
publicat a la web municipal (www.castelldefels.og) i també a l’abast en l’Oficina 
d’Atenció Ciutadana d’aquest Ajuntament: 
(horari: www.castelldefels.org/ca/guiaciutat.asp?idGuia=21944&id_opcio=4935).
La instància s’ha de presentar en l’esmentada Oficina,  juntament amb: el currículum 
vitae i fotocòpies del DNI, certificat oficial del nivell C de català i de la titulació 
acadèmica exigida, en el termini de 10 dies naturals comptats a partir de l’endemà de 
la publicació de l’anunci a la pàgina web municipal.   

Seran causa d’exclusió i de no admissió l'extemporaneïtat en la presentació de la 
instància i l’incompliment dels requisits formals establerts en aquesta convocatòria.

Finalitzat el termini es procedirà a publicar la llista dels aspirants i es concedirà un 
termini de 2 dies naturals per al·legacions. Posteriorment, es publicarà la llista 
definitiva per ordre de puntuacions dels aspirants.

http://www.castelldefels.og
http://www.castelldefels.org/ca/guiaciutat.asp?idGuia=21944&id_opcio=4935


En aquesta mateixa resolució es farà públic aquells aspirants que resten exempts de la 
realització de la prova de llengua catalana.
En la resolució es determinarà el lloc, la data i l’hora de la prova de català i de 
l’entrevista personal condicionada a la superació de la prova de català, si s’escau.

COMISSIÓ QUALIFICADORA

La Comissió Qualificadora la  designarà el President de la Corporació, garantint que la 
composició del Tribunal respecti allò que estableix l’art. 54 de Decret Legislatiu 1/1997, 
de 31 d’octubre, en relació als arts. 72 a 74 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, i art. 
60 de l’EBEP.

La composició a continuació expressada és de nombre màxim de membres:

President: La cap de la Secció de Personal o empleat públic en qui delegui.

Secretari: El/la de la Corporació o empleat públic en qui delegui. Actua amb veu 
però sense vot.

Vocals: El Cap de la Secció de Serveis Socials, Dependència i Gen Gran.
Dos tècnics especialitzats d’aquesta o d’altra Administració Pública.
Un tècnic especialitzat, representant de l’EAPC. 

Observador:  designat a proposta dels representants dels treballadors, sense perjudici 
que hi hagi d’actuar a títol individual i en cap cas en representació de l’òrgan que l’ha 
proposat.

El tribunal podrà disposar la incorporació en les seves tasques d’assessor/es 
especialistes.

PROCEDIMENT DE SELECCIÓ

Resta exclosa la base 7.1, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 8.1 i 8.4 de les Bases generals reguladores 
dels processos selectius del personal al servei de l’Ajuntament de Castelldefels 
aprovades Junta de Govern local, en sessió del dia 29.05.2008 (DOGC número 5155, 
18.06.2008).

PROVA CATALÀ

Remissió a la Base 7.2 de les Bases generals.

VALORACIÓ DE MÈRITS



Els mèrits hauran de presentar-se mitjançant fotocòpia en el registre de l’OAC de 
l’Ajuntament de Castelldefels  juntament amb la instància i còpia del DNI.
La prestació de serveis haurà d’acreditar-se mitjançant fe de vida laboral amb els 
contractes laborals o resolucions administratives corresponents segons determina la 
base general corresponent.

Durant el procés selectiu, l’òrgan tècnic encarregat de donar impuls a tot el procés o la 
Comissió Qualificadora podran requerir l’aportació dels originals corresponents. Els  
mèrits  no acreditats degudament de forma documental no seran tinguts en 
consideració per la Comissió.

Formació Complementària:

 Formació especialitzada, cursos o seminaris, en centres públics o privats 
directament relacionats amb les tasques pròpies del lloc a cobrir. El Tribunal 
atorgarà fins a 2 punts. 

Es valoraran les hores de formació degudament acreditades, d’acord amb la taula de 
valoració de mèrits publicada a la pagina web de l’Ajuntament a l’apartat ”Oferta 
Pública: Convocatòries a l'Ajuntament de Castelldefels”.

Experiència professional: 

 Per haver prestat serveis professionals, desenvolupant tasques pròpies de la 
categoria,  el tribunal atorgarà 0,5 punt per cada any complet. Màxim  2 punts.

S’ acreditarà  mitjançant nomenaments administratius corresponents o Annex I o 
contracte laboral  juntament amb la  vida laboral (TGSS).

ENTREVISTA PERSONAL

La Comissió qualificadora podrà, de forma optativa, mantenir una entrevista personal 
amb els/les aspirants, per tal de determinar i aclarir els valors personals aportats, 
aspectes curriculars,  coneixements específics i  aptituds i competències específiques 
per al lloc de treball i, especialment, la seva ubicació adequada dins l’organització 
municipal.  La puntuació màxima concedida per la Comissió Qualificadora serà de 5 
punts. La Comissió pot declarar no apte l’aspirant,  quan consideri que hi ha raons 
objectives d'inadequació  per al  lloc de treball,  posades de manifest durant 
l'entrevista, ja sigui pel inadequat  perfil professional o els criteris professionals 
inadequats de l’aspirant per al lloc de treball, malgrat l’experiència i la formació 
assolida. En aquest cas, la declaració de no apte, fonamentada, s’ha de formular per 



acord de la majoria dels membres de la Comissió. Per a la declaració de no apte la 
fonamentació es basarà en informes tècnics o d’assessors qualificats de la Comissió. 

ORDRE DE LA BORSA I PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ

Finalitzada la valoració dels mèrits i, si escau, de l’entrevista personal, la comissió 
qualificadora confeccionarà la llista dels aspirants ordenada per ordre de puntuació, 
atorgant la primera puntuació a l’aspirant amb més puntuació i de forma descendent 
dintre de cada especialitat.

La Comissió de Selecció es reserva la possibilitat de realitzar una entrevista personal als 
aspirants i/o als 5 aspirants amb millor puntuació de la borsa en el cas de necessitat 
específica degudament acreditada per a la selecció del més adient al lloc de treball a 
cobrir amb la participació del responsable del servei corresponent.

I perquè així consti i tingui els efectes que correspongui, expedeixo aquest certificat.

Signat electrònicament el 26/08/2019,17:25:36

TCAT P CANDELA LOPEZ TAGLIAFICO - DNI 47873181S

Ajuntament de Castelldefels

L'alcaldessa accidental,
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