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Personal i Serveis Generals
Núm. Exp.: 2018/13482
Selección de personal temporal

ANUNCI

La regidora-delegada de Règim Interior de l'Ajuntament, el 14/12/2018, ha dictat la 
resolució següent:

Atès la necessitat de la  Secció de Via Pública i Mediambient, d’organitzar un procés 
selectiu per a la contractació de persones de perfil de tècnic auxiliar sobrestant, donat 
que no existeix borsa de treball i que degut a l’increment de les obres que s’estan 
realitzant a la via pública, cal un reforç per controlar la seva execució.

Vist l’informe de la Intervenció municipal, de data 22 d'octubre de 2018, en la qual 
manifesta que hi ha consignació pressupostària suficient per a fer front a la despesa de 
la contractació laboral temporal d’un tècnic auxiliar, subgrup C1.

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 de selecció per a la constitució d'una borsa de 
treball, amb caràcter urgent, segons les bases específiques següents:

CONVOCATÒRIA DE SELECCIÓ, PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL, 
amb caràcter urgent, DE TÈCNIC AUXILIAR, SUBGRUP C1, SOBRESTANT, DE LA SECCIÓ 
DE VIA PÚBLICA I MEDIAMBIENT, DE L’AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS.

1.- OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA 

Es objecte d’aquesta convocatòria la constitució d’una borsa de treball, de caràcter 
urgent, per necessitats temporals, de tècnics auxiliar, subgrup C1, existents a la Secció 
de Via Pública i mediambient, mitjançant concurs de mèrits i entrevista personal.

La vigència d’aquest borsa de treball serà per un màxim d’un any, que l’Ajuntament 
podrà prorrogar si s’escau.

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 
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exclòs o regulat en aquesta convocatòria i els terminis es reduiran a la meitat atesa la 
urgència.

Queden excloses d’aquest procés de selecció les bases número: 7.1, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 
8.1, 8.4 i 8.5 i 18 de les esmentades Bases Generals.

Els/les aspirants seleccionats/ades prestaran els seus serveis a les dependències 
municipals, amb la jornada i els horaris que a aquest efecte s’estableixin per a la 
correcta organització del servei, ja en torn partit o continuat, de dilluns a divendres. 

Les funcions, tasques, comeses, 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.

S'establirà un període de prova de 6 mesos  d'acord amb el que determina la base 14 
de les Bases Generals. 

D'acord amb la DA 43 de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de "Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2018" no es procedirà a la concatenació de contractes temporals, 
pel que les ofertes laborals seran assignades tenint aquesta consideració en els 
aspirants segons correspongui, seguint l’ordre de la borsa de treball.

2.- REQUISITS DELS ASPIRANTS 

Categoria i grup retributiu: Tècnic auxiliar, sobrestant , grup C1, amb una retribució de 
1.798,74 euros bruts mensuals.

REQUISITS DELS ASPIRANTS  (Bases Generals 2)

Per prendre part en el procés selectiu és necessari que els/les aspirants reuneixin els 
requisits següents:

Les establertes en les bases generals (Base 2)  i en específic : 

1) Estar en possessió de la titulació de tècnic/tècnica especialista FP 2º Branca 
Construcció i obres, especialitat Sobrestant,  o tècnic/tècnica superior, en projectes 
d’obra civil, perfil professional de Sobrestant (CFGS). En el supósit de presentar un títol 
equivalent a l’exigit, s’haurà d’adjuntar un certificat del Ministeri d’Educació que 
n’acrediti l’equivalència.



Només s’admetran la fotocòpia de titol requerit o del document que certifique el 
pagament dels drets del títol i si s’escau, certificat de l’equivalència del Ministeri 
d’Educació.  (No s’accepten certificats de qualificacions finals ni historial acadèmic).  

2) Acreditar coneixements de nivell de suficiència de català (certificat nivell C1  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.

En cas de no estar en possessió del certificat de català haurà de realitzar-se i superar-
se la prova de nivell de català establert en aquest procés.

3) Posseir el permís de conduir de la classe B.

3.- 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: www.castelldefels.org/oac en 
el termini de 10 dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació  a la pàgina 
web de l'Ajuntament,   juntament amb fotocòpia de:

- DNI
- títol acadèmic requerit per participar
- canet de conduir, classe B
- certificació del nivell de català establert a la base 2)
- currículum
- documents acreditatius dels mèrits al.legats.

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).
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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 
de presentació d´instàncies, adjuntant al correu electrònic els documents requerits a la 
convocatòria. S’exceptuen els presentats mitjançant la seu electrònica d’aquest 
Ajuntament.

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

Les bases d'aquesta convocatòria es posaran en coneixiement en l'Associació de 
Sobreestants de Catalunya, amb motiu de fer publicitat i major difusió.

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 5 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.

5.- 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: El Director de Règim Interior 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: Tres  tècnics de l’Ajuntament o d’una altra Administració Pública i un vocal de 
l'EAPC.

Un 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.

7.- FASE DE CONCURS

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

8.2) La Comissió Qualificadora valorarà la formació especialitzada, cursos o seminaris, 
en centres públics o privats directament relacionats amb el perfil del lloc a cobrir.

La valoració es farà segons l'escala de valoració de meritacions relacionada publicada a 
la web municipal de l'Ajuntament de Castelldefels.
La Comissió atorgarà màxim 2 punt.

8.3) La Comissió Qualificadora valorarà especialment l’experiència professional, 
acreditada amb l'informe de vida laboral i contracte de treball o nomenament, en 
treballs similars en el sector públic o privat. 

La Comissió atorgarà 0’5 punts per any de servei, màxim 2 punts.

8. ENTREVISTA 

Un cop realitzada la valoració de mèrits, es convocaran  les cinc primeres persones per 
ordre de puntuació que restin disponibles per a la  realització de l'entrevista i 
concreció del perfil. El resultat de l'entrevista serà d'apte o no apte.

En cas d'empat a la posició de puntuació passaran a entrevista totes aquelles persones 
empatades en la posició de les cinc primeres persones i així successivament. 

ANNEX: fitxes RLLT 3.322.30.00.02 i 3.322.32.00.04















    



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

Castelldefels, 12 de desembre de 2018
 

Signat electrònicament el 17/12/2018, 9:20:57

T-CAT P LOURDES ARMENGOL AYMERICH |37687633V

Ajuntament de Castelldefels

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