
L’autenticitat d’aquest document pot ser comprovada amb el Codi Segur de Verificació: :12434400434224342732 a la Seu 
electrònica de l’Ajuntament de Castelldefels: https://seu.castelldefels.org/validar

Personal i Serveis Generals
Núm. Exp.: 2019/3740
Selección de personal temporal

ANUNCI

La regidora-delegada de Règim Interior de l'Ajuntament, el 18/03/2019, ha dictat la 
resolució següent:

Vist el Decret de l’alcalde de data 1 de març de 2012 que possibilita  la contractació de 
personal per les substitucions de personal derivades de maternitats i excepcionalment 
per d’aquells altres supòsits baixa per malaltia, accident de treball o indisposicions en 
els serveis estipulats com a obligatoris per l’article 26 de la llei de bases de règim local 
per a municipis de més de 50.000 habitants.

Atès l’absència de personal tècnic de la Secció de comunicació i imatge, que es fa 
necessari reorganitzar i dotar temporalment de personal amb caràcter urgent segons 
informa el cap de la Secció.

Atès i que no es disposa de borsa de treball del mateix o similar perfil donat la seva 
especificat de formació, llicenciat en periodisme.

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:
 
Aprovar les següents bases específiques que han de regir el PROCEDIMENT  PER A LA 
CONSTITUCIÓ URGENT D’UNA BORSA DE TREBALL DE TÈCNIC/A SUPERIOR, SUBGRUP 
A1, amb caràcter temporal,  jornada a temps complert,  de la Secció de Comunicació i 
Imatge d’aquest Ajuntament.

OBJECTE I VIGÈNCIA

Procediment de selecció per a la constitució d’una borsa de treball de l’Ajuntament de 
Castelldefels en la categoria de Tècnic/a Superior, subgrup A1, Periodista, amb 
caràcter temporal, jornada a temps complet, per a la contractació laboral 
temporal/nomenament interinitat per a la cobertura de les absències temporals 
actuals i futures que es puguin esdevenir a la Secció de Comunicació i Imatge.

La vigència d’aquesta borsa de treball serà per d’un any, amb possibilitats de ser 
prorrogada.

Es regeix per l’establert en les bases generals reguladores dels processos de selecció 
per al personal funcionari i laboral de l’Ajuntament de Castelldefels aprovades per la 

https://seu.castelldefels.org/validar


Junta de Govern Municipal en sessió celebrada el dia 29.05.2008, (DOGC núm. 5155, 
del 18.06.2008),  excepte en allò expressament regulat en aquesta convocatòria o 
exclòs.

CONDICIONS LABORALS 

Els/les aspirants seleccionats/ades prestaran els seus serveis mitjançant contracte 
laboral temporal o nomenament d’interinitat, com a tècnic superior,  a les 
dependències municipals, amb la jornada i els horaris corresponents al lloc de treball 
que temporalment ocupin i segons organització del servei.

REQUISITS DELS ASPIRANTS 

Els establerts a la base 2 de les Bases Generals, sent la titulació acadèmica :

Llicenciat en Periodisme
Grau de Periodisme 
Grau de Periodisme i Comunicació Corporativa
Grau de Comunicació i Periodisme
Grau de Comunicació Audiovisual
Grau de Comunicació

-Els aspirants que estiguin en possessió de la titulació universitària de Graus 
especificats, hauran de complementar el requisit de titulació amb un Màster oficial 
universitari, de l’àmbit de periodisme i/o comunicació.

INSTÀNCIES

Les instàncies s’hauran de presentar en el model normalitzat formulari RRHH0001, 
publicat a la web municipal (www.castelldefels.og) i també a l’abast en l’Oficina 
d’Atenció Ciutadana d’aquest Ajuntament: 
(horari: www.castelldefels.org/ca/guiaciutat.asp?idGuia=21944&id_opcio=4935).

La instància s’ha de presentar en l’esmentada Oficina,  juntament amb: el currículum 
vitae i fotocòpies del DNI, certificat oficial del nivell C de català i de la titulació 
acadèmica exigida, en el termini de 10 dies naturals comptats a partir de l’endemà de 
la publicació de l’anunci a la pàgina web municipal.   

Seran causa d’exclusió i de no admissió l'extemporaneïtat en la presentació de la 
instància i l’incompliment dels requisits formals establerts en aquesta convocatòria.

Finalitzat el termini es procedirà a publicar la llista dels aspirants i es concedirà un 
termini de 5 dies naturals per al·legacions. Posteriorment, es publicarà la llista 
definitiva per ordre de puntuacions dels aspirants.

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


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: La cap de la Secció de Personal 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: El Cap de la Secció de Comunicació i Imatge.
Dos tècnics especialitzats d’aquesta o d’altra Administració Pública.
Un tècnic especialitzat, representant de l’EAPC. 

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.

PROCEDIMENT DE SELECCIÓ

Resta exclosa la base 7.1, 7.3, 7.5, 7.6, 8.1 i 8.4 de les Bases generals reguladores dels 
processos selectius del personal al servei de l’Ajuntament de Castelldefels aprovades 
Junta de Govern local, en sessió del dia 29.05.2008 (DOGC número 5155, 18.06.2008).

PROVA CATALÀ

Remissió a la Base 7.2 de les Bases generals.

PROVA PRÀCTICA

Prova de caràcter pràctic.

Consisteix en la redacció d'una noticia informativa per a ser publicada en mitjà digital a 
partir d'un article d'opinió proposat per la Comissió Qualificadora. 



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

VALORACIÓ DE MÈRITS

Amb la publicació dels resultats de la prova pràctica es concedirà un termini de 2 dies 
hàbils per, si s’escau la revisió/al·legacions, i per presentar al registre de l’OAC de 
Castelldefels els mèrits al·legats en el CV per a la valoració de la Comissió 
Qualificadora.

Els mèrits hauran d’estar acreditats mitjançant l’aportació 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.

Formació Complementària:

 Formació especialitzada, cursos o seminaris, en centres públics o privats 
directament relacionats amb les tasques pròpies del lloc a cobrir. El Tribunal 
atorgarà fins a 2 punts. 

Es valoraran les hores de formació degudament acreditades, d’acord amb el barem 
publicat a la pagina web de l’Ajuntament.

Experiència professional: 

 Per haver prestat serveis professionals, desenvolupant tasques pròpies de la 
categoria,  el tribunal atorgarà 0,5 punt per cada any complet. Màxim  3 punts.

S’ acreditarà  mitjançant certificat de serveis corresponent o contracte laboral  i  vida 
laboral (TGSS).

ENTREVISTA PERSONAL

La Comissió qualificadora 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 específiques per al lloc de 
treball i, especialment, la seva ubicació adequada dins l’organització municipal.  La 
puntuació màxima concedida per la Comissió Qualificadora serà de 5 punts. La 
Comissió pot declarar no apte l’aspirant,  quan consideri que hi ha raons objectives 



d'inadequació  per al  lloc de treball,  posades de manifest durant l'entrevista, ja sigui 
pel inadequat  perfil professional o els criteris professionals inadequats de l’aspirant 
per al lloc de treball, malgrat l’experiència i la formació assolida. En aquest cas, la 
declaració de no apte, fonamentada, s’ha de formular per acord de la majoria dels 
membres de la Comissió. Per a la declaració de no apte la fonamentació es basarà en 
informes tècnics o d’assessors qualificats de la Comissió. Si a conseqüència de la 
declaració de no apte de l’aspirant o aspirants entrevistats quedés deserta la plaça, 
s'haurà de convocar de nou de forma immediata. 

La Comissió de Selecció valorarà la possibilitat de realitzar una entrevista personal als 
aspirants i/o als 5 aspirants amb millor puntuació en el moment de cada contractació 
temporal.

ORDRE DE LA BORSA I PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ

Finalitzada la valoració dels mèrits i, si escau, de l’entrevista personal, la comissió 
qualificadora confeccionarà la llista dels aspirants ordenada per ordre de puntuació, 
atorgant la primera puntuació a l’aspirant amb més puntuació i de forma descendent 
dintre de cada especialitat.

En el moment que es produeixi una proposta de contractació es seguirà l’ordre de 
puntuació establert a la borsa, excepte en cas de renúncia o situació excepcional de 
l’aspirant prèviament informada. No obstant això, aquesta borsa no  condiciona les 
decisions que respecte d’això pugui adoptar la unitat corresponent de Recursos 
Humans en matèria de selecció de personal degudament justificades.
      

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

Castelldefels, 15 de març de 2019
 

Signat electrònicament el 19/03/2019, 7:58:31

Lourdes Armengol Aymerich - DNI 37687633V (TCAT)

Ajuntament de Castelldefels

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