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Organització
Núm. Exp.: 2018/4239
Selección de personal temporal

ANUNCI

La regidora-delegada de Règim Interior de l'Ajuntament, el 28/05/2018, ha dictat la 
resolució següent:

Atès l'acord del ple de 30 de novembre de 2017 d'aprovació del pressupost i la  
plantilla de l'exercici 2018 d’aquest Ajuntament.

Atès l’acord del Ple de 22 de març de 2018, al punt 6è, d’aprovació de la modificació 
parcial de la Relació de Llocs de Treball (RLLT) i plantilla municipal de l’Ajuntament de 
les fitxes de la RLLT amb la creació de llocs de treball de caràcter temporal per 
programes, previst a 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 
amb les modificacions i ajustos de funcions que comporten l'execució de diferents 
programes i projectes segons l'anàlisi estratègic de serveis municipal, entre els que es 
troba el perfil de tècnic mitjà de platges.

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)

RESOLC:

Aprovar les bases de la convocatòria per a la selecció d’un funcionari interí, perfil 
tècnic mig de Platges, subgrup A2, de l’escala d’Administració Especial i la constitució 
de la respectiva borsa de treball, per a la selecció de personal funcionari interí 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 (Bases Generals 1)

És objecte d’aquesta convocatòria efectuar el procés de selecció d’un funcionari interí, 
perfil Tècnic Mig de Platges, subgrup A2, de l’escala d’administració especial així com 
la constitució d'una borsa de treball del mateix perfil per a la cobertura de necessitats 
temporals o interinitats de l'Ajuntament de Castelldefels del mateix o similar perfil.

La borsa de treball es constituirà amb els aspirants que aprovin totes les proves de 
forma ordenada per puntuació, essent possible efectuar una entrevista de concreció 
de perfil per a les propostes de contractació o nomenament que siguin de perfils 
similars, del subgrup A2, al convocat a través d'aquest procés.
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Aquesta borsa de treball tindrà una validesa de 6 mesos i podrà ser prorrogada 
expressament per la regidoria de Règim Interior.

D'acord amb la DA 34 de la Ley 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de 
l'Estat per a l'any 2017, no es procedirà a la concatenació de contractes temporals pel 
que les ofertes laborals seran assignades tenint aquesta consideració en els aspirants 
segons correspongui.

Les funcions, tasques, comeses, i retribucions seran les contemplades en la fitxa de la 
Relació de llocs de treball d’aquest Ajuntament, actualitzada pel Ple municipal en 
sessió del dia 22 de març de 2018 on s’aprova la creació del lloc de treball de tècnic 
mig de Platges. Això no obstant, les funcions i comeses 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 i per les  
actualitzacions posteriors de la RLLT o l'Organigrama, així com per les necessitats i el 
desenvolupament del lloc de treball. 

S'annexa fitxa de funcions i competències (annex 2).

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: 7.1, 7.5, 7.6, 8.1 i 8.4 de les 
esmentades Bases Generals.

Base 2. REQUISITS DELS ASPIRANTS  (Bases Generals 2) Són els establerts en la Base 
General 2, i les concrecions següents:

1) Estar en possessió d'una titulació de grau en els àmbits següents:
- Ciències i ciències de la salut:
- Grau en ciències ambientals
- Grau en Biologia/ biologia ambiental
- Grau en Psicologia
- Ciències socials i jurídiques:
- Grau en Ciències Socials
- Grau en Dret
- Grau en Economia
- Grau en Gestió i administració pública
- Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans
- Grau en Sociologia



- Titulacions tècniques:
- Grau en Arquitectura / Arquitectura tècnica i edificació
- Grau en Enginyeria de l’energia i sostenibilitat
- Grau en enginyeria organització industrial

- Diplomatures de les branques vinculades als àmbits anteriorment relacionats.

2) Acreditar el nivell de suficiència, C1 (antic nivell C) de català 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.

3) Posseir el permís de conduir de la classe B i/o A.

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 també a l’abast en l’Oficina 
d’Atenció Ciutadana d’aquest Ajuntament (horari: de dilluns a dijous de 8 a 14 h i de 16 
a 19,30h, divendres de 8 a 14 i dissabtes de 10 a 13). 

La instància s’ha de presentar en l’esmentada Oficina, juntament amb fotocòpia del: 
DNI, títol acadèmic requerit per participar i la certificació del nivell de català establert a 
la base 2 en el termini de 20 dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació 
al Butlletí Oficial de la Província.

El CV i 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.

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 i exclosos/es, que es farà 
pública 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 
s’aprovarà la llista definitiva d’admesos/es i d’exclosos/es. Juntament amb la llista, es 
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farà pública la composició de la Comissió Qualificadora, el lloc, el dia i l’hora de 
realització de la primera prova.
Remissió a la base general.

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/a: El Director de Règim Interior, suplent la cap de Personal o empleat públic 
en qui delegui.

Secretari/ària: 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 d’alguna Administració Pública.  

Observador/a: 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 de 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 7.4 Generals):
Prova de caràcter pràctic.

Consisteix a donar solució, ja sigui per escrit o oralment,  a criteri de la Comissió 
Qualificadora, de diversos supòsits o preguntes, que poden ser tipus test i/o a 
desenvolupar, de caràcter pràctic relacionats amb les tasques o funcions pròpies del 
lloc de treball (annex 2) i del contingut recollit en el temari (annex 1). Aquesta prova es 
podrà realitzar en suport informàtic si així es determina per la Comissió Qualificadora 
amb avís previ als aspirants.

La puntuació serà de 0 a 10 punts. Quedaran eliminats els/les aspirants que no 
obtinguin una puntuació igual o superior a 10 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 a les bases generals: “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”.

Segon exercici (base 7.2 Generals):

Prova de nivell de suficiència de català (C1 del MECR) o equivalent. Qualificació d’apte 
o no apte. Prova eliminatòria. 
Si abans de la realització d’aquest exercici, l’aspirant presenta el certificat oficial de 
nivell C1 o equivalent quedarà exempt de realitzar-la.

Tercer exercici (base 7.3 Generals):

Prova de coneixements de llengua castellana. Aquesta prova serà obligatòria només 
per a les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola. Qualificació 
d’apte o no apte. Prova eliminatòria.

VALORACIÓ DE MÈRITS . Remissió Base 8. 

Un cop finalitzada la fase d'oposició amb l’acta dels resultats de les proves, s'obrirà un 
termini per a l'entrega dels documents acreditatius per a la valoració de mèrits dels 
aspirants que hagin superat la fase anterior.

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 8.2, 8.3 i 8.5 amb els criteris de 
concreció i aplicació següents:

8.2 Formació especialitzada, cursos o seminaris, en centres públics o privats, 
directament relacionats amb les tasques del lloc de treball. La Comissió Qualificadora 
atorgarà fins a un màxim de 2 punts a la formació relacionada amb: 

 La Qualitat, en normativa específica de qualitat, certificacions com auditors 
interns o externs, Cartes de servei, etc.

 Sistema de gestió per competències i les seves aplicacions.



 Lideratge, treball en equip i la seva coordinació, habilitats interpersonals, 
autocontrol, iniciativa, recerca de solucions, comunicació, gestió de la 
informació, orientació al client intern i extern, compromís amb l’organització i 
aprendre a aprendre.

 Formació específica del l’idioma Anglès, es valorarà amb 0,25 la titulació amb 
un  nivell igual o superior al First (B2)

8.3 Experiència professional. 

La Comissió Qualificadora valorarà haver prestat serveis professionals, desenvolupant 
tasques total o parcialment iguals o similars a les del lloc de treball convocat en relació 
als àmbits especificats en el 8.2 , especialment en matèries de gestió i implantació de 
models de qualitat, coordinació  de grups de treball, així com la coordinació de 
projectes o programes similars. La comissió valorarà el certificats de treball en el que 
s’indiqui la realització de tasques o responsabilitats, o els contractes de treball 
acompanyat del certificat de temps de treball.  L’experiència com autònom 
s’acreditarà mitjançant l’aportació de contractes de serveis. 

La Comissió Qualificadora atorgarà 0,5 punts per any de serveis fins a 2,5 punts.

8.5 Remissió a les bases generals, 8.5. amb la concreció següent:

Es valoraran les titulacions i cursos de formació específica relacionada amb el lloc de 
treball i les funcions relacionades necessàries per desenvolupar les tasques del lloc de 
treball establertes al punt 8.2, segons el següent barem:

Postgrau: 0,75 punts.
Màster: 1 punt
Titulació Universitària addicional de nivell equivalent o superior a la requerida 
per a participar en el procés i que resti relacionada amb les funcions del perfil 
convocat: 1 punt.

La puntuació màxima serà de 2 punts.

ENTREVISTA. 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  i/o proves psicotècniques complementàries 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. 



Els/les aspirants que ocupin un lloc en la borsa posterior al número 15, podran ser 
entrevistats en el moment de necessitat de contractació o nomenament posterior, 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, 5 punts i els/les aspirants podran ser declarar no apte.

QUALIFICACIÓ DEFINITIVA I RESTA DEL PROCÉS

Remissió a les Bases 10-19 de les Bases Generals
La contractació o nomenament de la persona seleccionada s'efectuarà en les 
condicions establertes a la fitxa del lloc de treball de l'annex II.

ANNEXOS.-  ANNEX 1

PROGRAMA DE TEMES

1. Política de Qualitat de les Platges de Castelldefels.

2. Carta de Serveis de les Platges

3. Dades Generals de les Platges de Castelldefels

4. Text Refós de l’Ordenança d’Ús de les Platges del municipi de Castelldefels.   

Títol 1er.  Normes d’ús

5. Text Refós de l’Ordenança d’Ús de les Platges del municipi de Castelldefels.   

Títol 2n.  Normes de caràcter higiènic sanitari

6. Text Refós de l’Ordenança d’Ús de les Platges del municipi de Castelldefels.   

Títol 3er.  Normes de vigilància i seguretat

7. Text Refós de l’Ordenança d’Ús de les Platges del municipi de Castelldefels.   

Títol 4t.  Infraccions administratives

8. Text Refós de l’Ordenança d’Ús de les Platges del municipi de Castelldefels.   

Títol 5è i 6è.  Sancions. Altres mesures i disposicions sobre Règim Sancionador

9. Norma ISO 9001:2015. Context de l’organització. 

10. Norma ISO 9001:2015. Lideratge.

11. Norma ISO 9001:2015. Planificació.

12. Norma ISO 9001:2015. Auditories. 

13. Serveis a les Platges de Castelldefels: Salvament i Socorrisme (web municipal)



14. Serveis a les Platges de Castelldefels: Seguretat (web municipal)

15. Serveis a les Platges de Castelldefels: Neteja(web municipal)

16. Serveis a les Platges de Castelldefels: Guinguetes (web municipal)

17. Gestió ambiental a les Platges de Castelldefels (web municipal)

18. UNE ISO 13009:2016 Requisits i recomanacions per a la gestió de les platges. 

19. Certificacions de qualitat de les Platges de Castelldefels.

20. Concessions. Plecs de condicions de les guinguetes fixes i de temporada.

21.  Organització municipal: concepte i classes d’òrgans.

22. Ordenances i Reglaments de les Entitats Locals: concepte, elaboració i 

aprovació.

23. Aplicacions del Sistema de Gestió per Competències.



ANNEX 2

FITXA RLLT









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

Castelldefels, 24 de maig de 2018
 

Signat electrònicament el 28/05/2018, 13:02:00

T-CAT P LOURDES ARMENGOL AYMERICH |37687633V

Ajuntament de Castelldefels

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