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Personal i Serveis Generals
Núm. Exp.: 2019/8975
Selección de personal temporal

ANUNCI

La regidora-delegada de Règim Interior de l'Ajuntament, el 12/07/2019, ha dictat la resolució 
següent:

Atès l'acord de Ple de 30 de novembre de 2017 d'aprovació del pressupost per a 
l'exercici 2018 i l’acord de Ple de 20 desembre de 2018 d’aprovació del pressupost per 
a l’exercici 2019, on s'inclou dins del capítol I la dotació econòmica per a la provisió del 
programa de treball d'un/a dinamitzador/a comercial per l'àrea de Comerç i Turisme 
municipal.
 
Atès el decret de l'Alcaldia de data 22 de maig de 2012 que determina el servei de 
Comerç com a prioritari.
 
Atès l'article 8 de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat 
de l’Administració local, que modifica l'article 25 de la LBRL i disposa que "El municipi, 
per a la gestió dels seus interessos i en l’àmbit de les seves competències, pot promoure 
activitats i prestar els serveis públics que contribueixin a satisfer les necessitats i 
aspiracions de la comunitat veïnal en els termes que preveu aquest article.
2. El municipi exerceix, en tot cas, com a competències pròpies, en els termes de la 
legislació de l’Estat i de les comunitats autònomes, en les matèries següents: " i a 
l'partat i) regula l'activitat municipal de " Fires, mercats centrals, places, llotges i 
comerç ambulant."
 
Vist l'informe de data 3 d’abril de 2018 del cap de la Secció de comerç i turisme, 
definitori del projecte de Revitalització del nucli comercial a Castelldefels, dins de 
Treballs als Barris, i la seva validació per la DORI.
 
Atès 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 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 la 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 
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.
6. El personal interí la designació del qual sigui conseqüència de l'execució de 
programes de caràcter temporal o de l'excés o acumulació de tasques per termini 

https://seu.castelldefels.org/validar


màxim de sis mesos, dins d'un període de dotze, podrà prestar els serveis que se li 
encomanin a la unitat administrativa en la que es produeixi el seu nomenament o a 
d'altres unitats administratives en les que desenvolupi funcions anàlogues, sempre que, 
respectivament, aquestes unitats participen en l'àmbit d'aplicació del citat programa 
de caràcter temporal, amb el límit de duració assenyalat en aquest article, o estiguin 
afectades per la citada acumulació de tasques".

Atès els articles 90.1 de la LRBRL, 283 de la LMRLC i 26 RPEL, en relació amb l’article 70 
EBEP.
 
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 27 de juny de 2019 (Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del dia 
02/07/2019),
 
R E S O L C:
 
Primer.- Aprovar la convocatòria de selecció per a la contractació 
temporal/nomenament funcionari/a interí/a d’un/a tècnic/a Auxiliar Dinamitzador/a 
comercial, subgrup C1, i constitució d'una borsa de treball, en el projecte de 
Revitalització del nucli comercial de Castelldefels, dins del marc de treball de Treball 
als Barris, segons les bases específiques següents:
 
CONVOCATÒRIA DE SELECCIÓ, PER A LA CONTRACTACIÓ TEMPORAL/NOMENAMENT 
DE FUNCIONARI INTERÍ/ FUNCIONARI INTERÍ PER PROGRAMES, D’UN/A TÈCNIC/A 
AUXILIAR DINAMITZADOR/A COMERCIAL, SUBGRUP C1, I CONSTITUCIÓ D’UNA 
BORSA DE TREBALL, PEL PROJECTE DE REVITALITZACIÓ DEL NUCLI COMERCIAL A 
CASTELLDEFELS.
  
OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA (Bases Generals 1)
 
És objecte d’aquesta convocatòria la contractació temporal/nomenament, com a 
funcionari/a interí/na / funcionari interí per programes i constitució d’una borsa de 
treball de tècnic/a auxiliar, subgrup C1, de la Secció de Comerç i Turisme, mitjançant 
concurs/oposició i entrevista personal, per a tasques específiques vinculades a l’àmbit 
de treball relacionats amb:
 

 Suport a les associacions comercials
 Dinamització, suport i acompanyament a iniciatives de caràcter comercial
 Suport a l’organització d’esdeveniments comercials, concursos i premis.
 Atenció i informació als comerciants
 Prospeccions de carrer, campanyes porta a porta.
 Manteniment aplicació web.

 



Les persones que hagin superat el procés selectiu formaran part de la borsa de treball i 
seran convocades per ordre de puntuació a mesura que es produeixin necessitats de 
provisió temporal, essent possible fer entrevista complementària als primers candidats 
en cas de ser necessari ajustar i concretar el perfil per necessitats del servei 
degudament motivades. Aquesta borsa de treball tindrà una validesa fins a la creació 
d'una de nova o el seu esgotament.
 
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.
 
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.
 
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.
 
Resta exclosa la base 7.5, 7.6, 8.1, 8.4 i 8.5 de les Bases generals reguladores dels 
processos de selecció per al personal funcionari i laboral de l’Ajuntament de 
Castelldefels aprovades per la Junta de Govern Local en sessió del dia 29 de maig de 
2008 (DOGC número 5155, el 18.06.2008).

Els documents presentats pels aspirants restaran en poder d’aquest Ajuntament 
durant la vigència de la borsa resultant d’aquesta convocatòria, als únics efectes de la 
mateixa.
 
REQUISITS DELS ASPIRANTS (Bases Generals 2) 
 
Estar en possessió de la següent formació:
 

 Estar en possessió del títol de Batxiller o equivalent. En el supòsit de presentar 
un títol equivalent a l’exigit s’haurà d’adjuntar un certificat de l’òrgan 
competent que acrediti l’equivalència.

 Acreditar el 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.

 
Els aspirants hauran d'estar en possessió del nivell de suficiència (C1) o equivalent de 
català, restant exempts de realitzar la prova de nivell de català els aspirants que 



acreditin formalment el nivell abans de la convocatòria de la prova de nivell de català a 
càrrec del servei de Normalització Lingüística. Remissió a la base 7.2 de les Bases 
Generals. 
 
PRESENTACIÓ INSTÀNCIES (Base 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).

La instància s’ha de presentar en l’esmentada Oficina, juntament amb fotocòpia de:

 - el DNI, 
- títol acadèmic requerit per participar, 
- la certificació del nivell C1 de català establert a la base 2.

en el termini de 20 dies naturals comptats a partir de l'endemà de la publicació al web 
de l’Ajuntament, prèvia publicació al BOPB.

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). Horari: 
http://www.castelldefels.org/ca/guiaciutat.asp?idGuia=21944&id_opcio=4935

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 

http://www.castelldefels.org
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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 
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.
 
La resta d’anuncis es publicaran al tauler d’edictes de la Corporació i a la web 
municipal o, si escau, d’alguna altra forma fefaent que acrediti que els aspirants els 
coneixen.
 
ADMINISIÓ DELS ASPIRANTS (Base Generals 4)
 
Finalitzat el termini de presentació d’instàncies, la Presidència de la Corporació 
aprovarà la llista provisional dels/de les aspirants admesos i exclosos/es per perfil, que 
es farà publica a la web municipal i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament. 
 
Es concedirà un termini de 10 dies naturals 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 de la Comissió Qualificadora, el 
lloc, el dia i l’hora de realització de la primera prova.
  
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: Dos tècnics de l’Ajuntament 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.
 
El tribunal podrà disposar la incorporació en les seves tasques d’assessor/es 
especialistes.
 
 
FASE OPOSICIÓ (Base Generals 7)
 
7.1. Prova de coneixements específics i generals (Base General 7.1).
 
Aquesta prova teòrica constarà d’un exercici consistent en un qüestionari tipus test 
amb respostes alternatives, sobre el contingut del temari específic i del temari general, 
que s’adjunta 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.
 
7.2. Prova de coneixements de la llengua catalana (Base General 7.2)
 
Prova de nivell C de català 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.
 
7.3. Prova de coneixements de llengua castellana (Base General 7.3)
 
Aquesta prova serà obligatòria només per a les persones aspirants que no tinguin la 
nacionalitat espanyola.
 
7.4. Prova de caràcter pràctic (Base General 7.4)
 
Consistirà en donar solució a un supòsits pràctic, relacionat amb les funcions del lloc a 
cobrir. Temps realització 1 hora. Puntuació de 0 a 10 punts. Queden eliminats els/les  
aspirants que no obtinguin una puntuació mínima de 5 punts.
 
En cas d'afluència superior a cinquanta aspirants es realitzarà una prova pràctica tipus 
test de caràcter eliminatori i obligatori segons la descripció següent:
L'exercici consistirà a donar solució a un qüestionari amb preguntes pràctiques i 
respostes alternatives, sobre el contingut funcional dels perfils determinats a la base 2.
El temps de realització del qüestionari serà d’un màxim de 30 minuts. 



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. Puntuació de 0 a 10 punts. Queden eliminats els/les aspirants 
que no obtinguin una puntuació mínima de 5 punts.
 
 
FASE CONCURS (Bases Generals 8)
 
Els mèrits hauran d’estar acreditats mitjançant l’aportació dels documents originals o 
de fotocòpies. 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.
 
Els mèrits establerts en les bases, 8.2, i 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 i aportada en el termini concedit per a la presentació dels 
mèrits, relacionats en :
 
- Àmbit comercial, de màrqueting i de la comunicació.
- Informàtica: Ofimàtica, internet i xarxes socials (nivell usuari)
- Gestió de conflictes, atenció a l’usuari (client), mediació.
- Habilitats socials (empatia, assertivitat...)
 
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 1 punt.
 
8.3) La Comissió Qualificadora valorarà especialment l’experiència professional, 
degudament aportada en el termini concedit per a la presentació dels mèrits i 
acreditada amb l'informe de vida laboral de la Seg Social  i contractes, en funcions 
anàlogues al lloc i categoria convocats. La Comissió atorgarà 0’5 punts per any de 
servei, màxim 2,5 punts.
 
Remissió a les Bases 9-17 de les Bases Generals.
 
PROGRAMA DE TEMES
 
Temes generals:



1.- La Constitució espanyola de 1978 i l’Estatut d’Autonomia: estructura, principis 
generals. El seu significat. 
2.- L’organització territorial de l’Estat. 
3.- La responsabilitat de l’administració Pública. 
4.- El municipi. Concepte. El Terme Municipal. La població. L’organització municipal. 
Concepte, classes d’òrgans. 
5.- Els ciutadans. Els seus drets davant l’Administració. 

Temes específics:

1.- La figura i funcions de l'Agent dinamització comercial.
2.- Organització i finançament d'accions de dinamització turística i comercial.
3.- Normativa d'horaris comercials. 
4.- La cooperació público-privada
5.- Urbanisme comercial
6.- Carta de Serveis General de l'Ajuntament de Castelldefels
7.- Carta de Serveis de Comerç de l'Ajuntament de Castelldefels

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

Castelldefels, 22 de juliol de 2019
 

Signat electrònicament el 22/07/2019, 11:55:46

Lourdes Armengol Aymerich - DNI 37687633V (TCAT)

Ajuntament de Castelldefels

La regidora-delegada de Règim Interior, 

Arxiu Municipal  i Igualtat,
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