
L’autenticitat d’aquest document pot ser comprovada amb el Codi Segur de Verificació: :12000220766314040544 a la Seu 
electrònica de l’Ajuntament de Castelldefels: https://seu.castelldefels.org/validar

Personal i Serveis Generals
Núm. Exp.: 2018/13395
Selección de personal permanente

ANUNCI

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

Atès l'acord de Ple relatiu al pressupost i la relació de plantilla de personal municipal 
per l'exercici 2018 aprovada pel Ple de 30 de novembre de 2017.

Ates l'aprovació per la Junta de Govern Local de 3 de març de 2016, en compliment al 
que disposa l’article 285.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova 
el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, de l’Oferta Pública 
d’Ocupació d’aquesta Corporació pel 2016, prèviament negociada amb la 
representació sindical.

Atesa la publicació de l'OPO 2016 als Diaris Oficials (DOGC número 7085, de 23.3.2016 
i BOPB de 29.3.2016) les que consta l'oferta de la plaça vacant de TÈCNIC AUXILIAR,  
SUBGRUPO, C1, escala d'administració especial.

Atès l'article 20.cinc de la Llei 48/2015, de 29 d’ octubre, de Pressupostos Generals de 
l’ Estat per l’any 2016 que disposa: "Cinco. La validez de la autorización contenida en el 
apartado Uno.2 de este artículo estará condicionada a que las plazas resultantes de la 
aplicación de la tasa de reposición de efectivos definida en el apartado Uno.3, se 
incluyan en una Oferta de Empleo Público que, de conformidad con lo establecido en el 
apartado 2 del artículo 70 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 
Empleado Público deberá ser aprobada por los respectivos órganos de Gobierno de las 
Administraciones Públicas y publicarse en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma 
o, en su caso, del Estado, antes de la finalización del año 2016." en relació amb el que 
disposa l'article 70 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 d’ octubre, por el que s’ 
aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’ Empleat Públic (TREBEP) que 
disposa: "Artículo 70. Oferta de empleo público. 1. Las necesidades de recursos 
humanos, con asignación presupuestaria, que deban proveerse mediante la 
incorporación de personal de nuevo ingreso serán objeto de la Oferta de empleo 
público, o a través de otro instrumento similar de gestión de la provisión de las 
necesidades de personal, lo que comportará la obligación de convocar los 
correspondientes procesos selectivos para las plazas comprometidas y hasta un diez 
por cien adicional, fijando el plazo máximo para la convocatoria de los mismos. En todo 
caso, la ejecución de la oferta de empleo público o instrumento similar deberá 
desarrollarse dentro del plazo improrrogable de tres años. 2. La Oferta de empleo 
público o instrumento similar, que se aprobará anualmente por los órganos de 
Gobierno de las Administraciones Públicas, deberá ser publicada en el Diario oficial 
correspondiente"
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Ateses les bases generals reguladores dels processos selectius del personal al servei de 
l'Ajuntament de Castelldefels, publicades al DOGC 5155, de data 18/06/2008 i l'article 
47 de l'Acord de condicions de treball de la mesa general  de matèries comuns pel 
personal al servei de l'Ajuntament de Castelldefels (Laboral i Funcionari) vigent pels 
anys 2017, 2018 i 2019.

Atès l'acompliment del tràmit d'informació i consulta a la Junta de Personal d'acord 
amb l'establert a l'article 55 de l'Acord de condicions de treball de la mesa general  de 
matèries comuns pel personal al servei de l'Ajuntament de Castelldefels (Laboral i 
Funcionari) vigent pels anys 2017, 2018 i 2019.
 
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 específiques per a una plaça de Tècnic Auxiliar, subgrup C1, 
de l’Escala d’administració especial, de la plantilla de personal funcionari d’aquest 
Ajuntament, indicades en el cos d'aquest decret.

CONVOCATÒRIA DE SELECCIÓ, MITJANÇANT CONCURS-OPOSICIÓ, D'UNA PLAÇA DE 
TÈCNIC AUXILIAR, SUBGRUP C1, DE L'ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, DE L'ÀREA 
DE SERVEIS TERRITORIALS DE L'AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS I CONSTITUCIÓ 
D'UNA BORSA DE TREBALL .

OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA (Bases Generals 1)

Es objecte inicial d’aquesta convocatòria proveir una plaça de tècnic auxiliar, subgrup 
C1, per a l'Àrea de Serveis Territorials, mitjançant concurs-oposició lliure i constitució 
d'una borsa de treball per possibles necessitats de contractació/nomenament per llocs 
amb perfil igual o similar. 

La vigència d'aquesta borsa serà de sis mesos, prorrogable per decret fins a la creació 
d'una de nova o fins el seu esgotament.

Les retribucions, funcions i condicions de treball corresponents a la plaça que es 
convoca són les establertes al lloc d'adscripció de la RLLT, annex II. 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 i per les actualitzacions posteriors de la RLLT o l’Organigrama, així com per les 
necessitats i el desenvolupament del lloc de treball.



S'estableix un període de prova de dos mesos, dins del qual el cap del departament i la 
cap de la Secció de Personal hauran d'emetre informe, d’acord amb tot allò establert a 
la Base 14 de les Bases Generals.

L'adscripció definitiva al lloc de treball número 3.322.32.00.04 s'efectuarà un cop 
superat el període de prova.

El procés de selecció es realitzarà d’acord amb les Bases Generals de selecció, 
aprovades pel Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el dia 29 de maig de 2008, 
publicades en el DOGC número 5155, del dia 18 de juny de 2008, excepte en allò 
expressament exclòs o regulat en aquesta convocatòria.

Queden excloses d’aquest procés de selecció les bases números: 7.5, 7.6,  8.1, 8.4 i 8.5 
de les esmentades Bases Generals.

REQUISITS DELS ASPIRANTS  (Bases Generals 2)

Remissió a la Base General 2

1) Estar en possessió de la titulació de tècnic/tècnica especialista FP 2º Branca 
Construcció i obres, especialitat Sobreestant,  o tècnic/tècnica superior, en projectes 
d’obra civil, perfil professional de Sobreestant (CFGS). En el supòsit 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’admetrà la fotocòpia de títol requerit o del document que certifiqui 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 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.

L'acreditació documental a l'efecte de l'exempció també es pot fer fins abans de l'hora 
assenyalada per a l'inici de la prova de coneixements de llengua catalana, aportant 
davant el tribunal l'original i una fotocòpia de la documentació esmentada.

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.



PRESENTACIÓN D’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 (www.castelldefels.org/oac) ajustat per 
aquesta convocatòria, a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (Plaça Església,1 ), 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 DOGC i al BOPB,  juntament amb fotocòpia de:

- DNI
- títol acadèmic requerit per participar
- certificació del nivell de català establert a la base 2)
- carnet de conduir, classe B

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 Llei 39/2015, d’1 
d’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 
de presentació d´instàncies, adjuntant al correu electrònic els documents requerits a la 
convocatòria (No mèrits). S’exceptuen els presentats mitjançant la seu electrònica 
d’aquest Ajuntament.

El CV i els mèrits per a la valoració de la fase de concurs es presentaran en el moment
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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.

Les posteriors publicacions relacionades amb aquest procés de selecció es faran a la 
pàgina web municipal.

ADMISSIÓ DELS/DE LES ASPIRANTS
 
Finalitzat el termini de presentació d’instàncies, la Presidència de la Corporació 
aprovarà la llista provisional dels aspirants admesos i exclosos/es, que es farà pública 
al 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.

TRIBUNAL QUALIFICADOR

El Tribunal Qualificador el  designarà la  Presidència 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 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 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.
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El Tribunal Qualificador podrà disposar la incorporació en les seves tasques 
d’assessor/es especialistes.

EXERCICIS DE L’OPOSICIÓ (Bases Generals 7)

Els establerts en les bases 7.1, 7.2, 7.3 i 7.4 de les Bases Generals esmentades 
anteriorment.

Primer exercici (7.1 de les bases generals)

Prova de coneixements específics i generals. De caràcter eliminatori.

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.

Per a la correcció de la prova s'aplicarà la fórmula de correcció establerta a les bases 
generals. Concretament, 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 (7.2 de les bases generals) 

Prova de coneixements de la llengua catalana. 

Remissió a la base General 7.2 de les Bases Generals, concretant-se el nivell de 
coneixements de nivell de suficiència de català (certificat 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.

Poden restar igualment exempts de realitzar aquesta prova els i les aspirants que hagin 
participat i obtingut plaça en algun procés de selecció per a l’accés a la condició de 
funcionari públic, hagin superat una prova o un exercici de coneixements de llengua 
catalana del mateix nivell o superior al que es demana, sempre i quan aportin la 
documentació que acrediti aquesta circumstància abans de la data de realització de la 
prova de català.



Per realitzar aquesta prova el tribunal comptarà amb l'assessorament de persones 
tècniques especialitzades en normalització lingüística.

La qualificació d'aquest exercici serà d'apte/a o no apte/a.

Tercer exercici (7.3 de les bases generals) 

Remissió a les bases generals.

Aquesta prova serà obligatòria només per a les persones aspirants que no tinguin la 
nacionalitat espanyola.

La qualificació d'aquest exercici serà d'apte/a o no apte/a.

Quart exercici (7.4. de les bases generals).

Prova de caràcter pràctic. De caràcter  eliminatori. 

Consisteix a donar resposta per escrit, oralment o per demostració pràctica, a criteri 
del Tribunal, a un o diversos supòsits de caràcter pràctic relacionats amb les tasques o 
funcions pròpies del lloc de treball i/o el temari específic de la convocatòria. El format 
de la prova podrà ser a desenvolupar o tipus test segons consideri el Tribunal. 

La puntuació de la prova s’obtindrà amb la mitjana aritmètica de les puntuacions 
atorgades per cada membre del Tribunal Qualificador 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.

En cas que el format sigui tipus test la correcció de la prova s'efectuarà per aplicació de 
la fórmula establerta en les bases generals. Concretament, 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 
sobre el total de 10 punts de la prova.

FASE DE CONCURS 

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

8.2) El Tribunal Qualificador valorarà, d'acord amb el barem predeterminat publicat al 
web municipal, la formació especialitzada, cursos o seminaris, en centres públics o 
privats directament relacionats amb les tasques del lloc de treball que es convoca, 
degudament acreditada. 



Preferentment es valorarà la formació relacionada amb les funcions específiques 
establertes a la fitxa de la RLLT de l'annex II.

El Tribunal atorgarà màxim 2 punts segons barem de puntuació publicat al web 
municipal.

8.3) El Tribunal Qualificador valorarà especialment l’experiència professional,  en el 
sector públic o privat, en funcions relacionades amb el lloc de treball, degudament 
acreditada documentalment, en la categoria, subgrup C1 i realització de les funcions 
anàlogues a les del perfil  a cobrir.

Aquesta experiència professional s'haurà d'acreditar presentant la vida laboral i 
contractes/nomenaments o vida laboral i certificat d'empresa.

El Tribunal atorgarà 0’5 punts per any complet de servei, màxim 2 punts.

ENTREVISTA PER COMPETÈNCIES

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, passaran  a l'entrevista que avaluarà el seu grau 
d'adequació al perfil del lloc de treball sobre un màxim de 5 competències 
predeterminades en el perfil professional del lloc de treball (RLLT). Les competències a 
valorar es publicaran amb una antelació de dos dies a la realització d’aquesta 
entrevista, a la web municipal. 

L'entrevista per competències puntuarà fins a un màxim de 5 punts i es realitzarà a 
càrrec del Col·legi de Psicologia de Catalunya o Organisme Públic especialitzat, en 
presència de com a mínim un membre del Tribunal.  Els aspirants que tinguin un 0 en 
alguna competència o no arribin al 2,5 en el total de l'entrevista per competències 
seran declarats no aptes. La falsedat demostrada en les respostes comportarà 
l'eliminació de l'aspirant.

PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS (Bases Generals 12)

El que s’estableix a la Base 12 de les Bases Generals.

Serà requisit que el personal proposat per cobrir el lloc de treball, que impliqui 
contacte habitual amb menors, no hagi estat condemnat per sentència ferma per 
algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual. A aquests efectes, el personal 
haurà d'acreditar aquesta circumstància mitjançant l'aportació d'una certificació 
negativa del Registre Central d'Antecedents Penals, previ a la contractació.



ANNEX 1: Temari 

Tema 1.- La Constitució espanyola de 1978 i l’Estatut d’Autonomia: estructura,  
principis generals.  El seu significat.

Tema 2.-  L’organització territorial de l’Estat.

Tema 3.- La responsabilitat de l’administració Pública.

Tema 4.- El municipi. Concepte. El Terme Municipal. La població. L’organització 
municipal. Concepte, classes d’òrgans.

Tema 5.- Els ciutadans. Els seus drets davant l’Administració.

Tema 6.- El procediment administratiu comú de les Administracions Públiques. 
Llei 39/2015: Títol Preliminar. Disposicions generals. Títol I. Dels 
interessats en el procediment.  Dels actes administratius. El 
procediment administratiu comú.

Tema 7.- Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. Títol 
Preliminar: Disposicions generals, principis d'actuació i funcionament del 
sector públic. Principis generals. Deure de col·laboració. Tècniques de 
col·laboració i cooperació. Òrgans de cooperació.

Tema 8.- La Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de 
Caràcter Personal. Títol I: Disposicions generals. Principis de la protecció 
de dades.

Tema 9.- La Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de 
Caràcter Personal. Títol III: Drets de les persones. Disposicions sectorials: 
fitxers de titularitat pública i privada.

Tema 10.- Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern. Títol preliminar. Títol I: transparència 
de l'activitat pública.

Tema 11.- Ordenances i reglaments de les entitats locals. Concepte, elaboració i 
aprovació.

Tema 12.- Carta Marc de Serveis de l'Ajuntament de Castelldefels.

Tema 13.- Documents d’un projecte constructiu. Definició i contingut bàsic de la 
documentació.



Tema 14.- Llei de contractes del sector públic: Delimitació dels tipus contractuals.

Tema 15.- Llei de contractes del sector públic: Actuacions preparatòries, execució, 
modificació i compliment dels contractes d’obres.

Tema 16.- Instal·lacions d'enllumenat exterior. Quadres de protecció, mesura i 
control. Elements bàsics de les instal·lacions. Proteccions contra 
contactes directes i indirectes.

Tema 17.- Legionel·la: prevenció i control. Instal·lacions afectades. Normativa 
d'aplicació i protocols d'actuació.

Tema 18.- Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals.

Tema 19.- RD 1627/1997. Disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de 
construcció.

Tema 20.- Ordre VIV/561/2010: Document tècnic de condicions d’accessibilitat als 
espais públics i urbanitzats.

Tema 21.- Reial Decret 505/2007, pel qual s’aproven les condicions bàsiques 
d’accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat per a 
l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats i edificacions.

Tema 22.- Ordenació del subsòl davant dels diferents serveis. Proteccions entre 
xarxes dels diferents subministraments públics. Normativa de 
companyies de Serveis.

Tema 23.- Encofrats i estrebats; armadures.

Tema 24.- Prefabricats estructurals. 

Tema 25.- Espais urbans. Tipologia. La pavimentació i els nivells de trànsit. Seccions 
típiques de carrers i places. Característiques dels materials.

Tema 26.- El sòl com a entitat: perfil, propietats. Textura, estructura i formació de 
sols.

Tema 27.- Les xarxes de clavegueram. Tipologies i sistemes constructius per la 
recollida de les aigües pluvials i residuals.

Tema 28.- Instrucció 5.2-IC "Drenatge superficial" FOM/298/2016.

Tema 29.- Senyalització d’obra. Instrucció 8.3-IC. 16/7/87.



Tema 30.- Nocions de geometria. Línies i angles. Figures planes. Cossos geomètrics. 
Àrees. Volums. Escales.

Tema 31.- Nocions de topografia. Plànols acotats. Replanteig de l’obra. Dibuix de 
perfils longitudinals i transversals. Tipologia de perfils transversals i 
càlcul de moviment de terres.

Tema 32.- Aixecament: mètodes topogràfics. Taquimetria: el taquímetre. Mètodes, 
errades. Mesura indirecta de distàncies, estàdia, mires.

Tema 33.- Control de qualitat en obra civil.

Tema 34.- Sistemes d’informació geogràfica. El QGIS. Visualització, anàlisi i edició 
de dades.

Tema 35.- El disseny assistit per ordinador. AUTOCAD.

Tema 36.- La mobilitat urbana. Els carrils bicicleta. Manual de disseny de les vies 
urbanes per a la mobilitat sostenible.

Tema 37.- Elements de seguretat en zones verdes urbanes i espais de jocs infantils.

Tema 38.- Ordenança de civisme i ús de l’espai públic al terme municipal de 
Castelldefels.

Tema 39.- Ordenança reguladora del soroll i les vibracions a Castelldefels.

Tema 40.- Ordenança municipal de protecció dels espais verds i del paisatge urbà.

ANNEX 2 - RLLT







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

Castelldefels, 11 de desembre de 2018



 

Signat electrònicament el 14/12/2018, 9:13:48

T-CAT P LOURDES ARMENGOL AYMERICH |37687633V

Ajuntament de Castelldefels

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


		2018-12-14T09:13:48+0100
	Firma RespPolitic
	CRIPTOLIB




