
Avís 
 
Ajuntament de Castelldefels 

ANUNCI 

En compliment del que disposa l'article 76 del Decret 214/1990, de 30 de 

juliol (Reglament de Personal al servei de les Entitats Locals), es fa publica 
la part dispositiva de la resolució de la regidora-delegada de Regim Interior, 
de data 25 de juliol de 2017: 

"Primer: Modificar la convocatòria de selecció, referencia 2017/3225, 
resolució de data 03/07/2017, en el sentit següent: 

On diu: 

Requisits dels aspirants: Remissió a la base general 2. 

Estar en possessió del títol de grau o llicenciatura en arquitectura. 

3 anys d’experiència mínima com a Cap responsable del manteniment 
d'edificis, equipaments o instal·lacions en empresa pública o privada. 

Ha de dir: 

Requisits dels/les aspirants: Remissió a la base general 2. 

Únic: Estar en possessió del títol de grau o llicenciatura en arquitectura. 

Segon: Publicar la present resolució de correcció d'error material en el diari 
oficial i en conseqüència obrir un nou període de presentació d’instàncies, 

de 20 dies hàbils a partir del dia 1 de setembre de 2017." 

 

Castelldefels, 25 de juliol de 2017 

L'alcaldessa, Maria Asunción Miranda Cuervas 

 



L’autenticitat d’aquest document pot ser comprovada amb el Codi Segur de Verificació: :11344041501424017615 a la Seu 
electrònica de l’Ajuntament de Castelldefels: https://seu.castelldefels.org/validar

Organització
Ref. : 2017/3225
Provisió i promoció de personal

ANUNCI

La regidora-delegada de Règim Interior de l'Ajuntament, el 03/07/2017, ha dictat la 
resolució següent:

Atès l'acord del Ple de l'Ajuntament de data 30  de març de 2017, de modificació 
parcial de la relació de llocs de treball i plantilla per a l'any 2017, que contempla el lloc 
de Cap de Secció d’edificis i Obres i edificis municipals, de lliure designació, lloc codi 
núm. 3.323. 

Atès l'article 10.1.c) de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, que aprova l'Estatut Bàsic de 
l'Empleat Públic, modificat per la  Llei 15/2014, de 16 de setembre, de Racionalització 
del Sector Públic i d'altres mesures de reforma administrativa , preveu  la figura del 
funcionari interí, i en el seu apartat 6, més concretament del funcionari interí per 
programa de caràcter temporal: 
Art. 10. 6. “El personal interí la designació del qual sigui conseqüència de l'execució de 
programes de caràcter temporal o de l'excés o acumulació de tasques per termini 
màxim de sis mesos, dins d'un període de dotze, podrà prestar els serveis que se li 
encomanin a la unitat administrativa en la que es produeixi el seu nomenament o a 
d'altres unitats administratives en les que desenvolupi funcions anàlogues, sempre que, 
respectivament, aquestes unitats participen en l'àmbit d'aplicació del citat programa 
de caràcter temporal, amb el límit de duració assenyalat en aquest article, o estiguin 
afectades per la citada acumulació de tasques".

Atès que el programa temporal, assimilable a una obra o serveis en el cas del personal 
laboral,  suposa un increment de tasques, que l’estructura estable de l’ajuntament no 
pot assumir, i ho es com a conseqüència,  entre d’altres raons,  per la implantació dels  
nous procediments administratius a implantar derivat dels plans d’actuació prioritaris 
per al govern municipal. 

Considerant que el  nomenament del funcionari interí per programa, la reforma 
introduïda en l’EBEP per la Llei 15/2014, de 16 de setembre,  estableix una limitació en 
la durada temporal de 3 anys ampliable fins a 4 , supeditat a allò que disposin les lleis 
de la funció pública. 

El nomenament del personal derivat de la present convocatòria, està supeditat a 
l’aprovació definitiva de la modificació de crèdits aprovada inicialment en la sessió del 
Ple de l’Ajuntament del 30 de març de 2017.

En virtut de les facultats que la legislació de Règim local vigent atribueix a la 
Presidència de la Corporació  i en ús de la delegació conferida pel decret de l’alcaldia 
de data 12 de juny de 2017 (Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del dia 

https://seu.castelldefels.org/validar


19/07/2017)

DISPOSO:

Primer,. Aprovar programa i pla de treball per desenvolupar la direcció de la Secció 
d’edificis i obres municipals,  següent : 

Denominació del programa :  “Execució, manteniment i construcció d’edificis i 
equipaments municipals.  Ordenació i proposta organitzativa del servei, 
elaboració pla preventiu edificis i correctiu ordinària i específic de patologies, 

Segon.-  Aprovar les següents CONVOCATÒRIA QUE HA DE REGIR EL PROCÉS DE 
SELECCIÓ d’UN/a CAP DE SECCIÓ D’EDIFICIS I OBRES MUNICIPALS  TÈCNIC/A SUPERIOR 
GRUP A, SUBGRUP A1, ARQUITECTE AMB ADSCRIPCIÓ AL LLOC DE TREBALL DE L’ÀREA 
DE SERVEIS TERRITORIALS.   REF: TSCOST 3/2017

OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA

És objecte de les presents bases és regular el procés selectiu, per sistema de concurs-
oposició, d’un funcionari interí, Cap de Secció d’Edificis i Obres i edificis municipals 
Arquitecte, amb adscripció al lloc de, lloc codi núm. 3.323. 
 
El nomenament tindrà una  durada inicial per exercicis pressupostaris, prorrogable 
segons les fases que contempla el programa de treball, amb una durada màxima de 3 
anys, prorrogable per un any més en funció de les llei de funció publica.  
 
Entre els/les aspirats que han superat el procés i  millor puntuats,  es constituirà una 
borsa de treball, per a la contractació/nomenament temporal/interí, de tècnic superior 
A1,  del mateix perfil o similar al convocat per atendre necessitats temporals de 
l'estructura municipal. 

La vigència d’aquest borsa de treball serà d'un any, prorrogable per decret.

Les funcions, tasques, comeses, i retribucions seran les contemplades en la Relació de 
llocs de treball d’aquest Ajuntament, actualitzada pel Ple municipal en sessió del dia 30  
de març  de 2017. Això no obstant, les funcions i comeses expressades en la relació de 
llocs de treball s'han d'entendre amb caràcter general, enunciatiu i no limitatiu i, per 
tant, la seva concreció i amplitud es produirà a través de les ordres o instruccions que 
li siguin dictades pel superior jeràrquic , derivades de l’execució del  programa de 
treball aprovat , així com per les necessitats i el desenvolupament del lloc de treball. 

S'annexa fitxa RLLT on consten les condicions de treball.



El procés de selecció es realitzarà d’acord amb les Bases Generals reguladores dels 
processos selectius del personal al servei de l’Ajuntament de Castelldefels, aprovades 
per la Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 29 de maig de 2008, publicades 
en el DOGC número 5155, del dia 8 de juny de 2008, excepte en allò expressament 
exclòs o regulat en aquesta convocatòria.

Resten excloses d’aquest procés les bases números:  7.5, i 8.5 de les esmentades Bases 
Generals.

REQUISITS DELS ASPIRANTS

Remissió a la base general 2. 

1) Estar en possessió del títol de grau o llicenciatura en Arquitectura. 
2) 3 anys d’experiència mínima com a Cap responsable del  manteniment 

d’edificis, equipaments o instal·lacions en empresa pública o privada. 

INSTÀNCIES:

Les instàncies s’hauran de presentar en el model normalitzat formulari RRHH0001, 
publicat a la web municipal (www.castelldefels.org) i també a l’abast en l’Oficina 
d’Atenció Ciutadana d’aquest Ajuntament 
La instància s’ha de presentar en l’esmentada Oficina, juntament amb fotocòpia del: 
DNI, títol acadèmic requerit per participar, acompanyat del currículum vitae 
actualitzat,  en el termini de 20 dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la 
publicació al diari oficial.
Els mèrits per a la valoració de la fase de concurs es presentaran en el moment que 
s'indiqui a la pàgina web, amb posterioritat a la fase d'oposició.

En tot cas, la documentació original serà aportada abans de la contractació o 
nomenament.

En cas de no presentar la documentació requerida en el termini establert la persona 
serà exclosa del procés selectiu o de la proposta de contractació/nomenament, segons 
s'escaigui.

ADMISSIÓ DELS/DE LES ASPIRANTS
 
Finalitzat el termini de presentació d’instàncies, la Presidència de la Corporació 
aprovarà la llista provisional dels/de les aspirants admesos i exclosos/es, que es farà 
publica  a la web municipal i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament. Es concedirà un 
termini de 10 dies hàbils per a l’esmena de deficiències, transcorreguts els quals 

http://www.castelldefels.org/


s’aprovarà la llista definitiva d’admesos/es i d’exclosos/es. Juntament amb la llista, es 
farà pública, el lloc, el dia i l’hora de realització de la primera prova.

COMISSIÓ QUALIFICADORA

La Comissió Qualificadora queda constituït per : 

President: Sra. Ramon Figuera Brià, Director de Regim Interior i DO.
Suplent: Sra. Pilar Perancho Medina, Cap de Secció de Personal.

Secretaria: Sra. Marta Hervás Pérez, Cap unitat Intermèdia de l’àrea de Règim Interior i 
DO Suplent: Sra. Elisabeth Capellades Puig , suport administratiu de l’àrea de Règim 
Interior i DO.

Vocals: 

- Sr. Carles Pérez Mauri, Director Area de Serveis Territorials. Suplent Sra. Joana Badell 
Ros.  
- Sr. Josep Benet i Pallás, Cap de la Secció Jurídica Administrativa de l'Àrea de Serveis 
Territorials. Suplent: Sra. Laia Cesena Capilla, Tècnica Superior de la Secció Jurídica 
Administrativa.
- Sra. Montse Viñas Boladeras, Cap de Secció de Via Pública . Suplent : Sra. Marian 
Sarda Rico,  Cap de la Unitat Intermèdia de Mediambient i Serveis Urbans,
- Un/a vocal titular i suplent designat/da per l’Escola d’Administració Pública de 
Catalunya.

- Assessor/a del Tribunal : el tribunal podrà disposar d’assessors/es designats a 
l’efecte. 

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

DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS SELECTIU 

Primer exercici : (Base 7.6. General) Proves psicotècniques

Consistent en la realització de proves psicotècniques/bateria de test,  on es valorin les 
aptituds cognitives i capacitats generals i específiques pel lloc de treball i el perfil del 
grup professional a criteri dels experts psicòlegs responsables de realització i avaluació 
de les mateixes. 

La qualificació de la prova serà d'apte o no apte i tindrà caràcter eliminatori.



Aquesta prova serà a càrrec del Col·legi de Psicologia de Catalunya o Organisme Públic 
especialitzat

Segon exercici  (base 7.1. Generals):

Prova teòrica que constarà d’un únic exercici consistent en un qüestionari tipus test 
amb respostes alternatives, sobre el contingut del temari especificat a l’annex 1 de les 
presents bases. La puntuació serà de 0 a 10 punts. Quedaran eliminats els/les aspirants 
que no obtinguin una puntuació igual o superior a 5 punts.

La puntuació del qüestionari s'obtindrà per aplicació de la fórmula (NC-1/3NE)/NP*10, 
essent NC el nombre de respostes correctes, NE el nombre de respostes errònies i NP 
el nombre de preguntes. Queden eliminats els/les aspirants que no obtinguin una 
puntuació mínima de 5 punts.

Tercer exercici (base 7.2 Generals):

Prova de nivell C de català o equivalent. Qualificació d’apte o no apte. Si abans de la 
realització d’aquest exercici, l’aspirant presenta el certificat oficial de nivell C o 
equivalent quedarà exempt de realitzar-la.

Quart exercici (base 7.3):

Prova de coneixements de llengua castellana.

Aquesta prova serà obligatòria només per a les persones aspirants que no tinguin la 
nacionalitat espanyola.
Remissió a la base 7.3 Bases Generals

Cinquè exercici (base 7.4): 

Prova de caràcter pràctic.

Consisteix a donar solució, ja sigui per escrit, oralment o per demostració pràctica, a 
criteri del Tribunal/Comissió Qualificadora, diversos supòsits o preguntes de caràcter 
pràctic relacionats amb les tasques o funcions pròpies del lloc de treball, en els que 
destaca la component i competències directives. 

La puntuació de la prova s'obtindrà amb la mitjana aritmètica de les puntuacions 
atorgades per cada membre del Tribunal present. Cadascun dels membres del tribunal 
en farà una valoració  de 0 a 10 punts. Queden eliminats els/les  aspirants que no 
obtinguin una puntuació mínima de cinc punts.

VALORACIÓ DE MÈRITS . Remissió Base 8. 



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. 

Es valoraran els mèrits establerts en les bases 8.1, 8.2 ,  8.3 i 8.4  amb els criteris de 
concreció i aplicació següents:

8.1 Formació reglada realitzada en centres oficials,  complementària  o superior a la 
titulació exigida a les bases, que sigui rellevant i/o  estigui relacionada amb les funcions 
de lloc de treball/plaça, segons el següent barem:

Llicenciatures o equivalent ...............  1,00  punts 
Diplomatures o equivalent ...............   0,50 punts
Doctorat ...........................................    0,40 punts 
Màsters.............................................    0,30 punts
Postgraus..........................................    0,25 punts

Els Masters, Doctorats o Postgrau que es valoren són els prevenció de riscos laborals, 
direcció i lideratge de persones i equips de treball, direcció i administració de 
persones, empreses, gestió de projectes, qualitat,  i aquells altres de les especialitzats 
de la professió d’arquitectura i enginyeria en l’edificació. 

8.2 Formació especialitzada, cursos o seminaris, en centres públics o privats, 
directament relacionats amb les tasques directives del lloc,  La Comissió Qualificadora 
atorgarà fins a un màxim de 2 punts, segons el barem publicat al web municipal. Els 
cursos que es valoren i que són rellevants per al lloc són els referits a direcció i 
lideratge de persones i equips de treball, direcció i administració de persones, 
empreses, gestió de projectes i qualitat.   

Cursos de fins a 10 h: 0’10 punts per curs. 
Cursos entre 11 a 20 h: 0’20 punts per curs. 
Cursos entre 21 a 50 h: 0’25 punts per curs. 
Cursos de més de 51 h: 0’30 punt per curs. 

L’assistència a cursos, seminaris o jornades, on no quedi acreditat el nombre d’hores 
es valorarà, en 0’05 punts, per cada acció formativa.

8.3 Experiència professional. 

El tribunal valorarà haver prestat serveis professionals, desenvolupant tasques total o 
parcialment iguals o similars a les del lloc convocat, de component directiu, en sector 
públic o privat.   Les tasques a valorar son les específiques de :  
Direcció i comandament de persones en equips propis de treball amb perfil tècnic i /o 
experiència a nivell de direcció organitzativa, fins a 1.25 punts. 



El tribunal atorgarà 0,5 punts per any de serveis fins a 2,5 punts.

8.4 Per la valoració conjunta del currículum vitae, 

Especialment la trajectòria professional de l'aspirant que acrediti una coherència 
curricular i una idoneïtat per ocupar la plaça convocada i en relació amb el lloc de 
treball concret al qual serà destinat a prestar servei. 

Es tindran en compte, altres cursos i experiència laboral no valorats en els anteriors 
apartats que ofereixin a criteri del tribunal una rellevància per desenvolupar les 
responsabilitats directives del lloc.  Es valorarà igualment la labor com a docent, 
publicacions, tasques de consultoria.
  
El Tribunal podrà atorgar fins a 2 punts. S'acreditarà mitjançant currículum vitae amb 
la documentació acreditativa corresponent. 

ENTREVISTA PER COMPETÈNCIES. Remissió Base 9.

Les persones aspirants que hagin superat les  proves anteriors, seran ordenades de 
major a menor puntuació a partir de la nota que resulti del sumatori de les proves 
puntuables. Un cop ordenades, només passaran  a la  realització de l'entrevista per 
competències les 15 persones aspirants millor classificades. En cas d'empat a la posició 
15, passaran a la prova totes aquelles persones empatades en aquesta posició. 

Es valorarà un màxim de 5 competències, entre les establertes en la fitxa de la RLLT del 
lloc i perfil competencial. 

Les competències que es valoraran seran predeterminades per la comissió 
qualificadora i publicades com a mínim 3 dies abans de la realització de l'entrevista.

Els aspirants que ocupin un lloc en la borsa posterior al número 15, podran ser 
entrevistats en el moment de necessitat de contractació, per ajustar el perfil al lloc a 
cobrir atesa la polivalència de la borsa per a la cobertura de necessitats temporals de 
perfils similars a l'establert a l'annex 2.

La puntuació que s'atorgarà a l'entrevista serà l'establerta a la base 9 de les bases 
generals.
...............................................................................

ANNEX 1

Tema 1.  El Sistema Legal d’Ordenació Urbanística. Disposicions legals reguladores de 
l’Urbanisme. . 



Tema 2.- Pla General Metropolità. Ordenances Metropolitanes de l'edificació.

Tema 3.- Supòsits de ruïna. Rehabilitació, restauració i conservació. Diferències i 
actuacions. Manteniment preventiu en edificis i les seves instal·lacions. Inspecció i 
diagnosi. Informes, dictàmens i certificacions

Tema 4.- Coneixement del territori de Castelldefels. Barris i tipologia dels edificis i 
equipament municipals a la Ciutat. 

Tema 5. El Codi Tècnic de l’Edificació (CTE). Part general.  Instal·lacions de 
subministrament d’aigua calenta sanitària i calefacció. Normes bàsiques per a les 
instal·lacions interiors de subministrament d’aigua (NIA). Reglament d’instal·lacions 
tèrmiques en els edificis (RITE). Instal·lacions d’electricitat. Reglament electrotècnic de 
Baixa tensió. Aplicació a l’edificació i a l’obra civil.

Tema 6. Projecte i direcció d'obres de reparació, conservació i manteniment d'edificis. 
Conservació i manteniment d'Edificis. Normativa d’aplicació. Documentació de l’ obra 
executada. El llibre de l’ edificació. Tipus de manteniment i el seu  control.

Tema 7. Confort tèrmic i estalvi d’energia. Sistemes d’aïllament. Execució i control de 
qualitat. Normativa d’aplicació. Patologies dels edificis : Edifici Malalt. Causes, 
prevenció, mesures correctives. 

Tema 8. La Llei d’ordenació de l’edificació (I): objecte i àmbit d’aplicació. Els requisits 
bàsics de l’edificació. El projecte. Llicències. Recepció de l’obra i documentació de 
l’obra executada. 

Tema 9. La Llei d’ordenació de l’edificació (II): agents de l’edificació; definició i 
obligacions de cada un. Responsabilitats i garanties. 

Tema 10. El codi tècnic de l’edificació, CT: disposicions reguladores. Camp d’aplicació. 
Disposicions generals i condicions tècniques i administratives. Exigències bàsiques. 

Tema 11. El codi tècnic de l’edificació (I). La seguretat estructural: accions en 
l’edificació i fonamentacions. Seguretat d’Utilització i Accessibilitat) i codi 
d’accessibilitat de Catalunya

Tema 12. El codi tècnic de l’edificació (II). La seguretat estructural: estructures de 
fàbrica, de fusta i d’acer. 

Tema 13. El codi tècnic de l’edificació (III). La seguretat en cas d’incendi. 

Tema 14. El codi tècnic de l’edificació (IV). Salubritat. 



Tema 15. El codi tècnic de l’edificació (V). Seguretat d’utilització i accessibilitat. 

Tema 16. El codi tècnic de l’edificació (VI). Estalvi d’energia. 

Tema 17. El codi tècnic de l’edificació (VII). Protecció davant el soroll. 

Tema 18. La seguretat i la salut a les obres d’edificació (I). Aspectes generals. 
Normativa. 

Tema 19. L’estudi de seguretat i salut, contingut i obligatorietat. La seguretat i salut en 
la fase d’obra. 

Tema 20. Les característiques del sòl, els estudis geotècnics: contingut i interpretació. 
Desboscaments, contenció de terres, etc. Fonamentacions normals i especials. 
Pilotatges. Estudi comparat, des del punt de vista tècnic i econòmic. 

Tema 21. Legislació de prevenció de riscs laborals en la construcció. Disposicions 
generals. Drets i obligacions. Els serveis de prevenció. Avaluació de riscs i planificació 
de l’activitat preventiva. Consultes i participació dels treballadors. Responsabilitats i 
sancions. La prevenció de riscs laborals en les administracions públiques. 

Tema 22. Tècniques de seguretat. Les mesures de seguretat i salut en fase d’obra: 
implantació, proteccions col·lectives, proteccions individuals, senyalització, reunions i 
formació. Actes de seguretat. 

Tema 23. Organització d’una obra. Tècniques de programació matemàtica. Diagrama 
de Gantt. Sistema PERT, temps i probabilitat del compliment de les previsions. Sistema 
PERT-costs. Mètode CPM. 

Tema 24. Execució d’una obra. La direcció d’obres. Concepte legal. Competències i 
responsabilitat de la direcció facultativa. Les certificacions d’obres. Modificacions 
d’obra i projectes modificats. Revisió de Preus. Acta de replanteig i Acta de recepció. 

Tema 25. Qualitat en l’edificació. Conceptes generals. Assegurament de qualitat. 
Distintius de qualitat i certificacions de conformitat de productes, Normes 
internacionals sobre qualitat. Els documents d’idoneïtat tècnica sobre sistemes i 
productes innovadors. Acreditació d’entitats i laboratoris. Tecnologia BIM («Building 
Information Modeling») en el projecte, construcció i manteniment d’edificis. 

Tema 26. Accessibilitat en l’edificació. Normativa bàsica estatal i Normativa 
autonòmica. Disposicions reguladores de les condicions bàsiques d’accessibilitat en 
edificació. 



Tema 27. Els contractes del sector públic (I): àmbit subjectiu i objectiu del Text refós de 
la Llei de contractes del sector públic. Delimitació dels tipus contractuals. Contractes 
subjectes a una regulació harmonitzada. Contractes administratius i contractes privats. 
Òrgans competents en matèria de contractació. Requisits per contractar amb 
l’Administració: capacitat, solvència i prohibicions per contractar. 

Tema 28. Els contractes del sector públic (II): preparació dels contractes. Els plecs. 
Tramitació d’expedients. Garanties. Preu i valor estimat. 

Tema 29. Els contractes del sector públic (III): procediments d’adjudicació. Els 
contractes menors. Criteris de selecció de l’adjudicatari. Prerrogatives de 
l’Administració en els contractes administratius. Modificació dels contractes. 
Pagament del preu. Compliment i resolució dels contractes administratius. 

Tema 30. Els contractes del sector públic (IV): el contracte d’obres. Normes especials 
de preparació, execució, modificació i resolució. La contractació de projectes i 
direccions d’obra. Execució tècnica: supervisió, documents i continguts exigibles del 
projecte. Actes, recepció i incidències

ANNEX







La qual cosa es fa pública per al seu coneixement general.

Castelldefels, 3 de juliol de 2017
 

Signat electrònicament el 03/07/2017, 14:56:56

T-CAT P LOURDES ARMENGOL AYMERICH |37687633V

Ajuntament de Castelldefels

La regidora-delegada de Règim Interior i Sist. de Qualitat,


	Anunci Bases
	Avís



