
L’autenticitat d’aquest document pot ser comprovada amb el Codi Segur de Verificació: :12000220511524712554 a la Seu 
electrònica de l’Ajuntament de Castelldefels: https://seu.castelldefels.org/validar

Personal i Serveis Generals
Núm. Exp.: 2018/7014
Contractacions, finalitzacions i 
modificacions del personal

ANUNCI

La regidora-delegada de Règim Interior de l'Ajuntament, el 20/07/2018, ha dictat la 
resolució següent:

Atès l'acord del Ple de l'Ajuntament de data 30 de novembre de 2017, d'aprovació de 
la plantilla i pressupost municipal, per a l'any 2018, que contempla pressupostat un 
lloc de treball de Tècnic/a mitjà de Politiques d’Igualtat (funcionari per programes).

Atès que l'article 23.2 de la LRSAL, que modifica l'article 86 de la LRBRL i en relació a 
l'article 128.2 de la CE, disposa:

«1. Las Entidades Locales podrán ejercer la iniciativa pública para el desarrollo de 
actividades económicas, siempre que esté garantizado el cumplimiento del objetivo de 
estabilidad presupuestaria y de la sostenibilidad financiera del ejercicio de sus 
competencias. En el expediente acreditativo de la conveniencia y oportunidad de la 
medida habrá de justificarse que la iniciativa no genera riesgo para la sostenibilidad 
financiera del conjunto de la Hacienda municipal debiendo contener un análisis del 
mercado, relativo a la oferta y a la demanda existente, a la rentabilidad y a los posibles 
efectos de la actividad local sobre la concurrencia empresarial.”

Atès el decret de l'Alcaldia de data 2 febrer de 2015 mitjançant el qual es determina 
com a servei prioritari el de Polítiques d'Igualtat que es presta a través de la Secció de 
Polítiques d'Igualtat, Salut i Consum en quan a necessari  per potenciar la igualtat i la 
participació entre els membres del municipi en tots els aspectes de la relació 
comunitària i la vida dels veïns de Castelldefels.

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 
19/06/2017),
 
R E S O L C:
 
Primer.- Aprovar les bases de la convocatòria per a la constitució d'una borsa de treball 
perfil de tècnic mitjà de Polítiques d’Igualtat, subgrup A2, per a la selecció de personal 
vinculat a projectes/programes i/o la cobertura de necessitats temporals o interinitats 
de l'Ajuntament de Castelldefels del mateix o similar perfil.

BASE 1. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA
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És objecte de les presents bases regular el procés selectiu per a la constitució d'una 
borsa de treball perfil de tècnic/a mitjà/ana de Polítiques d’Igualtat. subgrup A2, per a 
la cobertura de necessitats temporals o interinitats de l'Ajuntament de Castelldefels. 

A partir del procés selectiu es constituirà una borsa de treball, per a la 
contractació/nomenament temporal/interí, de tècnic mitjà, grup A2, del mateix perfil 
o similar al convocat per atendre necessitats temporals de l'estructura municipal. 
D'acord amb l'ordre establert a la borsa es podrà realitzar entrevista de concreció de 
perfil d'acord amb les necessitats específiques de les funcions a realitzar.

La vigència d’aquest borsa de treball serà de dotze mesos, prorrogable per decret.

Les funcions, tasques, comeses, són les que s’estableixen a l’annex 2 d’aquesta 
convocatòria.  Això no obstant, les funcions i comeses expressades en l’annex 2 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, així com per les necessitats i el desenvolupament del lloc de treball. 
Les retribucions seran 2.274,91.- euros bruts mensuals.

El nomenament d’interinitat estarà subjecte a la consignació pressupostària anual del 
lloc a cobrir, o altre situació prevista a la normativa de la funció pública.

S'estableix un període de prova de sis mesos, dins del qual la Direcció de Règim 
Interior haurà d'emetre informe, d’acord amb tot allò establert a la Base 14 de les 
Bases Generals.

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.

La publicació d’aquestes bases i dels posteriors anuncis es realitzarà a la web.

Resten excloses d’aquest procés les bases números:  7.5, 7.6, 8.4 i 8.5   de les 
esmentades Bases Generals.

BASE 2. REQUISITS DELS ASPIRANTS

Remissió a la base general 2. 

1) Estar en possessió de Grau o  Diplomatura de Treball Social o Educador/a 
Social.



2) Acreditar el nivell C de català (C1 del MECR) mitjançant presentació del 
certificat de nivell de l’òrgan competent en matèria de Política lingüística, o 
d’un dels altres títols, diplomes o certificats equivalents als certificats de 
coneixements de català.

BASE 3. INSTÀNCIES (Bases Generals 3)

Les instàncies s’hauran de presentar en el model normalitzat formulari RRHH0001, 
publicat a la web municipal (www.castelldefels.org) i ajustat per aquesta convocatòria, 
a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà, plaça de l'Església, núm. 1 (horari OAC: 
http://www.castelldefels.org/ca/guiaciutat.asp?idGuia=21944&id_opcio=4935), en el 
termini de 20 dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació  a la pàgina 
web de l'Ajuntament, prèvia publicació al  BOPB,  juntament amb fotocòpia de:

- el currículum vitae
- fotocòpia DNI
- fotocòpia de la titulació requerida
- fotocòpia del nivell de català, si s’escau.

El formulari RRHH001 i la documentació que acredita els requisits de participació,  es 
podrà presentar pels següents mitjans: 

a) De manera presencial a l’Oficina de registre de l’Ajuntament (OAC).

b) En el registre electrònic de l’Ajuntament o en el registre electrònic de les 
administracions públiques relacionades a l’article 16.4 a) de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en 
endavant, LPACAP).(1) (1) I d´acord al que es disposa a la disposició final setena de la 
Llei 39/2015 d´1 d´octubre del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, conforme les previsions relatives al registre electrònic, punt d’accés general 
electrònic de l’Administració i arxiu únic electrònic produeixen efectes al cap de dos 
anys de l’entrada en vigor de la Llei” (octubre de 2017 esdevé obligació).

c) A les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s’estableixi (correu 
administratiu)

d) A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d’Espanya a l’estranger.

c) A les oficines d’assistència en matèria de registre.

Quan les instàncies no siguin presentades en el Registre General d’aquest Ajuntament 
l’aspirant haurà  de comunicar-ho de forma immediata al departament de Personal de 
l’Ajuntament de Castelldefels, via email (personal@castelldefels.org), dins del termini 
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de presentació d´instàncies, adjuntat al correu electrònic els documents requerits a la 
convocatòria (No mèrits). S’exceptuen els presentats mitjançant la seu electònica 
d’aquest Ajuntament.

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

Els mitjans de presentació dels mèrits seran els mateixos que per a la presentació 
d’instàncies; quan el mèrits no es presentin en el Registre General d’aquest 
Ajuntament,  s’haurà de comunicar de forma immediata al departament de Personal 
de l’Ajuntament de Castelldefels, via email (personal@castelldefels.org), el  mitjà pel 
qual es fa la presentació de mèrits (correu administratiu, seu electrònica, etc....)

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

BASE 4. 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/es i exclosos/es, que es farà 
pública  a la web municipal. Juntament amb la llista, es farà pública la composició de la 
Comissió Qualificadora, el lloc, el dia i l’hora de realització de la primera prova. 

Es concedirà un termini de 10 dies hàbils per a l’esmena de deficiències, transcorreguts 
els quals s’aprovarà la llista definitiva d’admesos/es i d’exclosos/es.

Remissió a la base general 4 de les Bases Generals.

BASE 5. COMISSIÓ QUALIFICADORA

La Comissió Qualificadora la designarà el President de la Corporació, garantint que la 
composició d'aquesta 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: El Director de Règim Interior o empleat públic en qui delegui.
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Secretari: El/la de la Corporació o empleat públic en qui delegui. Actua amb veu però 
sense vot.

Vocals: Quatre  tècnics de l’Ajuntament i/ o d’una altra Administració Pública.  

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.

La Comissió Qualificadora podrà disposar la incorporació en les seves tasques 
d’assessor/es especialistes.

Remissió a la Base 5 de les Bases Generals.

DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS SELECTIU 

Primer 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.

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.

Segon exercici (base 7.2 Generals):

Prova de nivell C de català (C1 del MECR) 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.

Tercer 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

Quart exercici (base 7.4): 



Prova de caràcter pràctic.

Consisteix a donar solució, ja sigui per escrit o oralment,  a criteri del Tribunal, diversos 
supòsits o preguntes, que poden ser tipus test o a desenvolupar, de caràcter pràctic 
relacionats amb les tasques o funcions pròpies del lloc de treball (annex 2).

La puntuació serà de 0 a 10 punts. Quedaran eliminats els/les aspirants que no 
obtinguin una puntuació igual o superior a 5 punts.

En cas de consistir en preguntes a desenvolupar, la puntuació de la prova s'obtindrà 
amb la mitjana aritmètica de les puntuacions atorgades per cada membre de la 
Comissió Qualificadora present.

En cas de consistir la prova en preguntes tipus test s'aplicarà la fórmula de correcció 
especificada en la base  7.1.

VALORACIÓ DE MÈRITS . Remissió Base 8. 

Un cop finalitzada la fase d'oposició, s'obrirà un termini de presentació per a l'entrega 
dels documents acreditatius per a la valoració de mèrits dels aspirants que hagin 
superat la fase anterior. Aquest termini de presentació es publicarà al web municipal.

Els mèrits hauran d’estar acreditats mitjançant l’aportació de fotocòpies.

L'experiència professional s'acreditarà amb la  fotocòpia de l’informe de  vida laboral 
emès per la Seguretat Social i fotocòpies dels contractes, o vida laboral emès per la 
Seguretat Social i certificat de serveis de l’empresa/administració. 

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.

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

8.1 Formació reglada i acadèmica realitzada en centres oficials,  complementària  o 
superior a la titulació exigida a les bases, que sigui rellevant i/o  estigui relacionada 
amb el ram social i d'Igualtat.

El Tribunal atorgarà fins a 2 punts d'acord amb el barem publicat al web.



8.2 Remissió a les Bases Generals i valoració dels cursos d'acord amb el barem de 
mèrits publicat al web municipal, essent valorables els relacionats amb les tasques del 
lloc de treball.

8.3 Experiència professional. 

El tribunal valorarà haver prestat serveis professionals, desenvolupant tasques total o 

parcialment iguals o similars a les de la plaça convocada de tècnic mitjà d'igualtat.

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

ENTREVISTA PERSONAL  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 fases 
anteriors. Un cop ordenades, només passaran  a la  realització de l'entrevista les 10 
persones aspirants millor classificades. En cas d'empat a la posició 10, passaran a la 
prova totes aquelles persones empatades en aquesta posició. 

La puntuació de l'entrevista sumarà a la puntuació atorgada en la fase anterior i 
s'ordenarà la borsa de treball. 

A l’entrevista es valorarà un màxim de 5 competències, entre les establertes en el 
perfil competencial  de tècnic mitjà segons annex 2. 

Les competències que es valoraran són:

1. Aprendre a aprendre
2. Autocontrol
3. Iniciativa
4. Recerca de solucions
5. Habilitats interpersonals

Puntuació d'acord amb la base 9 de les bases generals.
...............................................................................

ANNEX 1



PROGRAMA DE TEMES GENERAL S I ESPECÍFICS 

Tema 1.- El municipi. Concepte. El terme municipal. La població.
Tema 2.- L’organització municipal. Concepte, classes d’òrgans.
Tema 3.- Els ciutadans. Els seus drets davant l’administració.
Tema 4.- Drets de caràcter general i deures dels funcionaris públics locals. 
Tema 5.- Serveis municipals de Castelldefels. Carta de serveis de polítiques d'igualtat.
Tema 6.- La protecció de dades personals. Règim jurídic i els seus àmbits subjectiu, 
objectiu i aplicació. Vies de protecció de la privacitat: principis, exigències, drets dels 
afectats i règim sancionador. 
Tema 7.- Coneixements territorials del municipi de Castelldefels segons dades de la 
Web municipal.
Tema 8.-La Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència 
masclista.
Tema 9.- La llei 17/2015, de 21 de juliol, d’Igualtat efectiva de dones i homes.
Tema 10.- Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic. 
Objecte. Finançament. Beneficiaris. Caràcter.
Tema 11.- Llei 11/2014,  de 10 d'octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, 
bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la 
transfòbia.
Tema 12.- L’actuació municipal en les situacions de violència de gènere: Servei de 
Primera Acollida Urgent (SPAU) de l’Ajuntament de Castelldefels.
Tema 13.- Indicadors de risc en les dones. Aspectes conceptuals i tipologies. 
Intervenció.
Tema 14.- Tècniques de treball social. El pla de treball, l'entrevista, l'informe social. 
Bases conceptuals. Documentació pròpia del/de la treballador/a social.
Tema 15.- Drets de les dones estrangeres víctimes de violència de gènere. Protecció de 
les dones estrangeres en situació irregular víctimes de violència de gènere . Dret d’asil.

ANNEX 2

Funcions generals: 
Les funcions que es defineixen a continuació són enunciatives, no limitatives i es 
complementaran amb la descripció de l’organigrama i procediments corresponents. 

- Participar i consolidar la qualitat i innovació en la seva unitat amb la finalitat de 
garantir el bon funcionament i assegurar la realització de millores constants. 

- Efectuar les accions assignades pel seu cap de secció amb a finalitat que es portin 
a terme de manera òptima i en el temps establert. 

- Col·laborar per augmentar la disponibilitat de recolzament en la seva unitat i 
donar un millor servei tant als seus clients interns com externs, valent-se de la 
mediació i d’anàlisi dels seus indicadors de gestió. 



- Vetllar pel compliment de les normatives relatives a protecció de dades i 
transparència. 

- Participar en el procés d’autoavaluació , avaluació, entrevista de millora de 
competències, seguiment de la mateixa, així com en els acords als que es 
compromet com a conseqüència d’aquest procés. 

- Executar a total o parcialment processos o projectes tècnics i administratius de 
l’àmbit competencial. L’àmbit competencial i profunditat  de les tasques esta en 
funció de l’estructura de la unitat projectes i objectius establerts per l’àrea. 
Resoldre sobre el processos del quals es propietari/ai efectuar propostes de 
resolució o implantació .   

- Facilitar la transversalitat de gestió i la integració de sistemes de treball i 
objectius. 

Funcions específiques:

- Assegurar que les directrius polítiques de l'Àrea es porten a terme.

Tasques.-  Planificar, desenvolupar i fer el seguiment dels programes anuals i del 
PAM. Reunions amb entitats i associacions ciutadanes. Presentar propostes de 
mocions municipals. Preparar articles de contingut teòric i de difusió de les 
activitats de l'Àrea per als mitjans de comunicació. Fer el seguiment de les 
activitats. 

- Atendre a les persones de forma individualitzada, en grup o col·lectivament generant 
i acompanyant-les en els processos de canvi, d’empoderament, d’assoliment 
d’autonomia personal. ...  

Tasques.- Atenció a les persones  demandants dels serveis del SIAD i del Servei 
d'Informació sobre diversitat sexual i  les persones derivades d’altres entitats i 
institucions, especialment les participants del Circuït contra la Violència Masclista 
de Castelldefels.  Registre sistemàtic i continuat de qualsevol atenció realitzada en 
el marc de les seves funcions. 

- Efectuar l’anàlisi de les demandes rebudes relatives a les necessitats de les persones 
usuàries del SIAD i del Servei d'Informació sobre Diversitat sexual.

Tasques.- Atenció directa dels casos . Treball interdisciplinar amb agents de la xarxa 
comunitària .  Coordinació i impuls de la Comissió de Casos   del Circuit contra la 
Violència Masclista de Castelldefels.

- Informar, orientar, assessorar i derivar a les persones usuàries dels serveis de SIAD i 
Orientació sexual, en relació als drets i recursos als que puguin tenir accés.



Tasques.- Aplicar els recursos existents en funció a la situació econòmica, laboral, 
familiar i social de les persones usuàries dels serveis de la unitat. Efectuar 
coordinacions periòdiques amb els diferents recursos i professionals, especialment 
els del Circuit contra la violència masclista de Castelldefels. Dur a terme el 
seguiment continuat de les diferents actuacions realitzades que així ho requereixin. 
Elaboració d’informes. Coordinació amb els recursos interns i externs a través d’un 
treball interdisciplinar.

- Executar accions de suport i seguiment de les persones .
Tasques.- Realització d’entrevistes individuals. Treball amb agents socials de la 
comunitat.
 

- Efectuar la gestió i la tramitació de prestacions econòmiques.

Tasques.- Comprovar documentació. Verificar compliment de requisits. Comprovar 
i verificar que la prestació ha estat destinada a allò per al que va estar proposada.

- Promoure l’empoderament i la participació  de les dones  i col.lectiu LGTBI en tots els 
àmbits socials.

 
Tasques.- Treball comunitari. Treball en xarxa, interdisciplinari. Elaboració de 
projectes i accions comunitàries. 

- Participar en la consolidació de la qualitat i la innovació tecnològica en la unitat, amb 
la finalitat  d’assegurar el seu funcionament òptim.

Tasques.- Detecció de no conformitats i solució d’incidències . Solució i trasllat de 
les queixes ciutadanes. Elaboració i revisió de procediments. Actualitzar base de 
dades informatitzades. Recull d’indicadors de serveis i activitat. Mantenir 
actualitzada la informació necessària i gestionar les no conformitats informat a la 
direcció. Proposar millores, elaborar i perfeccionar els manuals de procediments 
necessaris per al bon compliment.

- Informar a petició de jutges  i fiscals o be a criteri de la direcció de la unitat .

Tasques.- Emissió d’informes socials. Compareixences judicials.

- Atenció immediata en casos i situacions d’urgència.

Tasques.- aplicar protocols de prevenció i atenció davant el maltractament a dones 
o persones LGTBI . Gestionar prestacions d’urgència social. Activar recursos  
d’allotjament d’urgència i casa d’acollida en situacions d’alt risc.

- Assegurar i garantir que es presta una atenció adequada dels serveis i les activitats.



Tasques.-  Elaborar i tramitar els convenis i prestació de serveis. reunions de 
coordinació amb les professionals dels serveis. Difusió dels serveis. Realització de 
propostes de millora. Recollida de dades dels serveis i del grau de satisfacció de les 
usuàries i usuaris. Supervisar el servei d'atenció psicològica, serveis 
d'assessorament jurídica i Servei d'Informació sobre diversitat Sexual. 

- Planificar, programar i executar el pressupost.

Tasques.-  Presentar propostes de pressupostos a la direcció de la secció Realitzar 
propostes de despeses. Fer seguiment i tramitar les despeses realitzades. Controlar 
i executar tot el procés tècnic-administratiu.

 
- Participar en la consolidació de la qualitat i la innovació tecnològica en la Unitat, amb 

la finalitat d'assegurar el seu funcionament òptim.

Tasques.-  Detecció de no conformitats i solució de deficiències. Gestió i trasllat de 
les queixes ciutadanes. Elaboració i revisió de procediments. Actualitzar bases de 
dades informatives. Recull d'indicadors de serveis i activitats. Mantenir actualitzada 
la informació necessària i gestionar les no conformitat informant al cap. Proposar 
millores, elaborar i perfeccionar els manuals de procediments necessaris per al bon 
compliment. Assegurar el compliment dels models de Qualitat en les tasques de la 
unitat.     

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

Castelldefels, 20 de juliol de 2018
 

Signat electrònicament el 24/07/2018, 10:18:52

T-CAT P LOURDES ARMENGOL AYMERICH |37687633V

Ajuntament de Castelldefels

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