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Personal i Serveis Generals
Núm. Exp.: 2018/12578
Selección de personal temporal

ANUNCI

La regidora-delegada de Règim Interior de l'Ajuntament, el 29/11/2018, ha dictat la 
resolució següent:

Vist l’acord del Ple de 30 de març de 2017, al punt 5è, d’aprovació de modificació de 
crèdits al vigent pressupost 2017, número 1, per suplement de crèdit amb càrrec al 
romanent de tresoreria per a despeses generals positiu resultant de la Liquidació del 
Pressupost 2016, el qual  es modifica, entre d’altres, per la incorporació de nou 
personal necessari per a l'execució de diversos projectes que valida la Direcció 
d'Organització i Règim Interior de l'Ajuntament, i la creació de nous serveis i nova 
normativa aplicable, així com la necessitat d'assolir els objectius del PAM.

Atès l’acord del Ple de 30 de març de 2017, 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.

VIST l’informe del titular de la Secretaria de data  29/03/2018, on posa de manifest la 
necessitat de reforçar la UI de Contractació i Compres amb un funcionari tècnic 
superior llicenciat en Dret, per tal donar suport legal en l'adaptació dels procediments 
de contractació d'aquest Ajuntament a les prescripcions imposades per la nova Llei de 
Contractes del Sector Públic, que va entrar en vigor el dia 9/3/2018.

VIST que, en base a l'informe anterior, el Ple de l'Ajuntament, en sessió del dia 
26/04/2018, aprovà la fitxa de la RLLT que correspon a l'esmentat nou lloc de treball 
conjuntural per programes i que la Direcció d'Organització i Règim Interior ha validat 
en data 23 de novembre de 2018 ,el projecte informat pel titular de la Secretaria 
Municipal,  considerant-lo d’interès per a la implementació a l'organització municipal 
de la Ley 9/2017, de 8 de novembre, de Contratos del Sector Público (LSCP) i les 
Directives Comunitàries 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, que van 
entrar en vigor al març de 2018.

Atès l’Acord de Condicions per al personal funcionari d’aquest Ajuntament pels anys 
2013-16, en relació al que estableix l’article 10.1 c)  de la Llei 7/2007, de 12 d’abril de 
l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, en la redacció introduïda per a recent Llei 15/2014, 
de 16 de setembre, de Racionalització del Sector Públic i d'altres mesures de reforma 
administrativa (BOE núm. 226 de 17.09.2014) que disposa: "Són funcionaris interins 
aquells que, per raons expressament justificades de necessitat i urgència, són 
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nomenats com a tals per al desenvolupament de funcions pròpies de funcionaris de 
carrera, quan concorri alguna de les següents circumstàncies: 

(...)
c) L'execució de programes de caràcter temporal, que no podran tenir una 
duració superior a tres anys, ampliable fins a dotze mesos més per les lleis de 
funció Pública que es dictin en desenvolupament d'aquest Estatut.
(...)

ATÈS la necessitat de convocar el corresponent procés selectiu que permetrà, d'una 
banda, el nomenament de la persona que ocuparà aquest lloc de treball i exercir les 
funcions que conté la fitxa de la RLLT , així com la configuració d'una borsa de treball 
per cobrir altres necessitats de personal de la mateixa titulació i perfil que 
s’esdevinguin en aquesta Corporació.

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de règim local vigent i, en 
particular, l’article 53.1.h) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei municipal i règim local de Catalunya, i l’article 55.e) del Decret 
214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les 
entitats locals, i en virtut de la delegació conferida per l'Alcaldia mitjançant Decret de 
data 12/06/2017 (BOPB del dia 19/06/2017).
 
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 
19/06/2017),
 
R E S O L C:
 
Primer.- Aprovar la convocatòria pública, mitjançant el procediment de concurs-
oposició, per a la provisió temporal i conjuntural, per programes, del lloc de treball 
codi núm. 12.00.30.00.03, Tècnic superior llicenciat en Dret, per tal donar suport legal 
en l'adaptació dels procediments de contractació de de l’Ajuntament de Castelldefels, 
subgrup A1,  i constitució d'una borsa de treball per cobrir altres necessitat de personal 
amb la mateixa titulació i similar perfil que s’esdevinguin, amb subjecció a les bases 
següents:

1.- Objecte de la Convocatòria 

L'objecte de la present convocatòria és la constitució d'una borsa de treball per a la 
cobertura de necessitats temporals o de programes aprovats per aquesta Corporació 
(interinitats) mitjançant el procediment de concurs-oposició, per inicialment 
aprovisionar de forma temporal i conjuntural el lloc de treball codi núm. 
12.00.30.00.03, Tècnic superior llicenciat en Dret, per tal donar suport legal en 



l'adaptació dels procediments de contractació de l’Ajuntament de Castelldefels  
subgrup A1.

El procés de selecció es realitzarà pel procediment de concurs-oposició, d’acord amb 
les Bases Generals de Selecció, aprovades per la Junta de Govern Local en sessió 
celebrada el dia 29/05/2008 i publicades al DOGC núm. 5155, del dia 18/06/2008, 
llevat d’allò expressament exclòs o regulat en aquesta Convocatòria.

La durada de la borsa serà d’un any a partir de la seva constitució, prorrogable per 
decret de l’Alcaldia o Regidoria delegada.

Resten excloses d’aquest procés les bases números: 7.1, 7.5, 8.1 i 8.5 de les 
esmentades Bases Generals.

Condicions de treball

Les funcions, tasques, comeses, i retribucions seran les contemplades en la Relació de 
llocs de treball d’aquest Ajuntament, manuals de funcions i procediments i 
organigrama vigents. Això no obstant, les funcions i comeses expressades en la relació 
de llocs de treball i documents annexes 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 del 
Servei i el desenvolupament del lloc de treball.

L’horari de treball serà de jornada de matí i tarda, i restarà subjecte a les necessitats 
del servei, adequant-se a la jornada laboral.

2.- Requisits dels aspirants:

Per prendre part en el procés selectiu és necessari que els/les aspirants reuneixin els 
requisits següents:
1) Ser ciutadà espanyol o nacional d'algun dels altres estats membres de la Unió 
Europea o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió 
Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors.
2) Haver complert 16 anys i no superar l'edat establerta per a la jubilació forçosa.
3) Estar en possessió del títol de Llicenciat/da o grau en Dret.
4)  Posseir la capacitat funcional per acomplir les tasques. Les persones amb discapacitat 
seran admeses a la realització de les proves sense necessitat d’acreditar les seves 
condicions psíquiques, físiques i sensorials abans del seu començament, sens perjudici 
que, un cop superat el procés selectiu, en presentar la documentació per ser nomenades 
funcionàries a què fa referència la Base 10, hauran d’acreditar, igual que la resta 
d’aspirants, la seva capacitat per desenvolupar les funcions i tasques dels llocs de treball 
i prestar el servei públic corresponent.



5) Tenir coneixements de llengua catalana de nivell C o equivalent, acreditats 
documentalment mitjançant el certificat oficial. Aquest requisit també podrà acreditar-
se mitjançant la superació d’una prova específica, oral i escrita, convocada a l'efecte.

3.- Presentació d’instàncies

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 Església,1 ), horari:
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 al BOP de 
Barcelona, juntament amb fotocòpia de:

- DNI.
- Títol acadèmic requerit per participar.
- Certificació del nivell de català establert a la base 3).
- Currículum vitae

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.

e) 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 
de presentació d´instàncies, adjuntat al correu electrònic els documents requerits a la 
convocatòria (No mèrits). 



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.

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.

Els mèrits no acreditats documentalment no podran ser tinguts en compte.

Les posteriors publicacions es faran a la pàgina web municipal

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. 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 farà pública la composició del Tribunal 
Qualificador, el lloc, el dia i l’hora de realització de la primera prova.

5.- Tribunal qualificador

El Tribunal qualificador serà designat per la Presidència de la Corporació, garantint que 
la seva composició 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 l’art. 60 
de l’EBEP.   

La Presidència recaurà en el Director de Règim Interior o funcionari/a en qui delegui.  

Actuaran com a vocals  tres tècnics superiors amb grau o llicenciatura en Dret 
designats entre el personal funcionari de la Corporació o d’una altra administració, així 
com el representant que designi l'Escola d'Administració Pública de Catalunya.

La Secretaria recaurà en el secretari general de la Corporació o funcionari/ària en qui 
delegui.  Actuarà amb veu però sense vot.

Com a membre del tribunal, amb veu però sense vot, podrà assistir un observador 
designat a proposta de la part social, sens perjudici que hagi d’actuar a títol individual i 
en cap cas en representació de l’òrgan que l’ha proposat.
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El tribunal podrà disposar la incorporació en les seves tasques d’assessors/es 
especialistes.

7. Exercicis de la fase d’oposició  

7.2 : Prova de coneixements de la llengua catalana. Nivell C de català. Remissió a la 
Base General. Eliminatòria.

7.3: Prova de coneixements de la llengua castellana. Remissió a la Base General 7.3. 
Eliminatòria.

7.4. Prova de caràcter pràctic.  Eliminatòria.

Consistirà a donar solució, ja sigui per escrit, oralment o per demostració pràctica,  a 
criteri del Tribunal i durant el termini que aquest determini, amb un màxim de dues 
hores, a un o diversos supòsits o preguntes de caràcter pràctic, emissió de dictàmens o 
informes relacionats amb les matèries de contractació administrativa en el sector 
públic  i d’organització i funcionament dels ens locals de Catalunya.

Durant la realització de l’exercici, es podran consultar textos legals en suport paper. 

En aquesta prova, es valorarà la capacitat d’anàlisi i l’aplicació raonada dels 
coneixements teòrics a la resolució dels problemes pràctics plantejats. La prova es 
qualificarà de 0 a 20 punts, tindrà caràcter eliminatori i per aprovar caldrà obtenir una 
qualificació mínima de 10 punts.

8.- Fase de concurs  

8.2 Formació especialitzada, cursos o seminaris en centres públics o privats, relacionats 
directament amb les matèries de contractació administrativa, organització i 
funcionament dels ens locals i àmbit jurídic. El Tribunal atorgarà fins a un màxim de 
2 punts. La puntuació s'obtindrà a raó de 0,05 punts per cada 20 hores de formació 
degudament acreditades. No computaran les jornades o sessions formatives que, 
individualment o de forma acumulada, siguin iguals o inferiors a 20 hores.  Els 
màsters o postgraus en matèries relacionades directament amb l’Administració 
Local puntuaran 0,5 punts cadascun.

8.3 Experiència professional. Per haver prestat serveis professionals a l’administració 
pública en funcions anàlogues al perfil d'aquest procés selectiu, subgrup A1, àmbit 
jurídic, d’igual o similar categoria, el tribunal atorgarà 0,5 punts per cada any 
complet  de serveis, fins a 3 punts.

8.4. Valoració del currículum vitae. Es tindrà en compte la trajectòria professional de 
l’aspirant que acrediti una coherència curricular i una idoneïtat en el perfil 
d'aquest procés selectiu. El Tribunal atorgarà fins a un màxim d’1,5 punts.

        

9.- Entrevista personal



El Tribunal 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, habilitats, actituds i altres 
competències específiques del perfil d'aquest procés selectiu (contractació, 
organització municipal, àmbit jurídic) i, especialment, la seva ubicació adequada dins 
l’organització municipal.  La puntuació màxima concedida pel tribunal serà de 5 punts. 

QUALIFICACIÓ DEFINITIVA I RESTA DEL PROCÉS

Remissió a les Bases 10-19 de les Bases Generals



Annex I - Fitxa RLLT











      

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

Castelldefels, 27 de novembre de 2018
 

Signat electrònicament el 04/12/2018, 14:24:39

T-CAT P LOURDES ARMENGOL AYMERICH |37687633V

Ajuntament de Castelldefels

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