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Isabel Bobet Viladot, Secretària de l'Ajuntament de Castelldefels,

C E R T I F I C O :

Que l’alcaldessa de l'Ajuntament, en data 13/08/2020, va dictar la resolució/el decret 
que us transcrivim a continuació:
   
 Els plans de protecció civil són eines de planificació que estableixen el funcionament i 
l'organització dels recursos humans i materials per millorar la resposta davant 
d'emergències o risc greu. Els plans de protecció civil poden ser territorials, especials i 
d'autoprotecció.

Ha estat una voluntat de l’equip de govern reforçar progressivament l’estructura de 
funcionament d’aquest serveis bàsic i essencial per a la comunitat, per la qual cosa, 
s’ha  resolt iniciar un pla de d’adequació i integració de l’àmbit tècnic de la Protecció 
Civil dins de l’estructura professional de la Policia Local amb una  progressiva 
incorporació de recursos. 

En el moment de configurar la present convocatòria s’ha considerat  igualment la 
situació de pandèmia i les mesures que cada municipi a d’adoptar per  la contenció del 
risc biològic  en el seu territori. En aquest sentit s’ha de deixar assegurada  la dotació 
recursos i  persones imprescindibles  per gestionar les contingències que es derivin de 
les diferents situacions previstes, no únicament derivades de Malalties emergents sinó 
també per a la resta riscos contemplats en els plans de protecció civil, territorials o 
especials  obligatoris i complementaris opcionals:  

a. Emergències aeronàutiques
b. Incendis Forestals
c. Riscos per inundacions.
d. Contaminació aigües marines
e. Mercaderies perilloses, 

Així com, per esdeveniments derivats de la celebració d’actes públics a la ciutat que 
obliga al desplegament dels plans d’autoprotecció corresponents, 

En coherència amb l’anterior aquesta Alcaldia en data, 11 d’agost de 2020, decret 
núm.: 2020/4567 Exp. Núm.: 2020/9001, va resoldre iniciar  els tràmits per crear una 
borsa de treball de tècnics de protecció civil  a traves de la corresponent convocatòria 
publica. 

Atesa la resolució d’Alcaldia núm. 2020/4457 de data 3 d’agost de 2020, d’advocació 
temporal de les competències atribuïdes a les regidories delegades en els períodes 
vacacionals. 

En virtut de les facultats que m'atribueix la legislació de Règim Local vigent,
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D I S P O S O:

Aprovar les següents bases específiques i convocatòria que han de regir el 
PROCEDIMENT  PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL DE TÈCNIC/A DE 
PROTECCIÓ CIVIL, CATEGORIA TECNIC/A MITJÀ, SUBGRUP A2.

CONVOCATÒRIA, MITJANÇANT CONCURS de MÈRITS AMB ENTREVISTA PERSONAL, 
PER A LA CREACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL, DE TÈCNIC DE PROTECCIÓ CIVIL, 
DENOMINACIÓ  TECNIC DE PROTECCIÓ CIVIL I EMERGENCIES, SUBGRUP A2, PER A 
CONTRACTACIONS TEMPORALS O NOMENAMENT D’INTERINITAT DE L’AJUNTAMENT 
DE CASTELLDEFELS.
Primera.- Objecte de la convocatòria.
Aquesta convocatòria te per objecte la constitució d’una borsa de treball de caràcter 
temporal de Tècnic/a de Protecció Civil i Emergències, subgrup A2 per cobrir necessitat 
de  reforç del personal, acumulació de tasques , suplències  o qualsevol altre causa 
organitzativa que ho justifiqui en l’àmbit de la  Protecció Civil i Emergències de 
l’Ajuntament.

Les persones que hagin superat el procés selectiu formaran part de la borsa de treball i 
seran convocades per ordre de puntuació, a l’entrevista personal,  a mesura que es 
produeixin necessitats organitzatives i de personal adscrit al servei de Protecció Civil. 
La vigència d’aquesta borsa de treball serà de 6 mesos, amb possibilitats de ser 
prorrogada per 6 mesos més, si s'escau. 

Aquest procés és 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 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. 

Resta exclosa la base 7, 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).

S’estableix un període de prova de 2 mesos, dins del qual el cap del departament i la 
cap de la Secció de Personal emetran informe,  d’acord amb tot allò establert a la base 
general 14.

Definició i enquadrament del lloc : 
Lloc:  Tècnic de Protecció civil i Emergències d’Emergències. Enquadrat dins  Escala 
d’administració Especial, Subescala Serveis Especials, Grup A, Subgrup A2,  
denominació de Tècnic de Protecció Civil i Emergències.



Jornada i horari.
Les funcions d'aquesta plaça s'hauran de desenvolupar a jornada complerta en un 
horari adaptat a l'horari general de l'Ajuntament donat que les tasques de protecció 
civil i emergències impliquen una intensa relació amb serveis propis, com ara Via 
Publica, Mediambient, Sanitat, Policia Local  així com amb la resta d'interlocutors amb 
els quals ha d’intervenir, empreses de serveis, voluntariat de protecció civil, bombers 
etc. 
L'horari de Treball, per tant es  de ser dilluns a divendres amb una tarda a la setmana, i  
amb distribució irregular de jornada amb la constitució d’una borsa d’hores equivalent 
al 5% de les hores anuals a realitzar segons les necessitats del servei, cosa que ha de 
permetre assegurar  la  presencialitat dels recursos i persones necessaries en cas 
d'activació dels  Plans d'autoprotecció, Plans d’Emergència o  altres requeriments en el 
que sigui necessària la seva participació. 

Funcions:
- Col·laborar en la realització dels plans d’emergència i protecció civil, determinant 

mitjans i recursos tècnics i personals que intervenen, i procediments operatius de 
resposta davant d’emergències.

- Activació i participació directe en les funcions executives de protecció civil i 
emergència 

- Avaluar riscos i establir mesures preventives i sistemes d’alerta i vigilància davant 
emergències d’origen natural, tecnològic i antròpic.

- Planificar i executar accions formatives, informatives i divulgatives en l’àmbit de la 
protecció civil i les emergències.

- Col·laborar en la supervisió de la gestió del personal i dels recursos que intervenen en 
tot allò que es derivi per a la restitució de la normalitat en emergències d’origen 
natural, sanitària, tecnològic, antròpic, extinció d’incendis forestals i urbans, recerca, 
salvament i rescat de persones en emergències.

- Donar suport per a la supervisió de les accions de recolzament i els recursos que 
s’hagin d’implementar amb les persones afectades per desastres i catàstrofes.

- Participar en les accions de salvament i socorrisme.  
- Generar entorns segurs en el desenvolupament del seu treball i aplicar  els 

procediments de prevenció de riscos laborals i ambientals, d’acord amb que estableix 
la normativa i els objectius de l’Ajuntament.

Retribucions:  Són les corresponents,  segons taules salarials de l’Ajuntament,   a la 
categoria de : suport tècnic/a mitjà, subgrup  A2, nivell CD 16.  Sou brut anual de 
33.431,56. -  euros 

Segona.- Requisits dels aspirants.
Els establerts a la base 2 de les Bases Generals, sent la titulació amb les especificacions 
següents : 

- Disposar de títol de Grau Universitari. 



- Formació complementaria en  Protecció Civil i  Emergències, o en  Emergències 
Sanitàries impartit per Direcció General de Protecció Civil i Emergèncias / Institut de 
Seguretat Publica de Catalunya o per altre centres públics o privat homologats per 
impartir formació de tècnic protecció civil / emergències, inclòs el SOC / INEM amb 
una mínim de 30 Crèdits o la seva equivalència de càrrega lectiva de formació teòrica. 

- Si el títol procedeix d'un Estat membre de la Unió Europea, s'haurà de presentar el 
certificat acreditatiu del reconeixement o de l'homologació del títol equivalent, 

- Disposar del permís de conduir vehicles tipus B.
- Acreditar el nivell de suficiència de català (C1) 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. (Base General 7.2)

El compliment de les condicions i els requisits exigits per aquesta convocatòria, s'ha de 
produir en la data d'acabament del termini de presentació de sol·licituds i mantenir-se 
fins al moment de la contractació i/o nomenament. 

PRESENTACIÓ INSTÀNCIES (Base Generals 3)

Les instàncies s’hauran de presentar, en el termini de 20 dies hàbils comptats a partir 
de l’endemà de la publicació de l’anunci al BOP Barcelona, en el model normalitzat 
formulari RRHH0001, omplert i signat, publicat a la web municipal 
(www.castelldefels.org),  juntament amb la fotocòpia de:
 

- titulació acadèmica i formació complementaria exigida 
- currículum vitae  
- DNI
- Permís de conduir, classe B
- Certificació del nivell C1 de català establert a la base 2, en cas d’exempció
- Documents acreditatius dels mèrits (Veure: Fase de concurs).
- Mèrits que aporten els/ aspirants per ser avaluats pel Tribunal.  

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 

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


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 (inclòs mèrits). S’exceptuen els presentats mitjançant la seu electrònica 
d’aquest Ajuntament.
  
La documentació original serà aportada abans del  nomenament/contractació.

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. 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, així com la falsedat demostrada de les dades que podran ser objecte de 
les corresponents responsabilitats.

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.

ADMISSIÓ DELS/DE LES ASPIRANTS (Base general 4)

Finalitzat el termini de presentació d’instàncies, la Presidència de la Corporació 
aprovarà la llista provisional dels/de les aspirants admesos/es i exclosos/es per perfil, 
que es farà publica al web municipal. 

En aquesta mateixa resolució es farà públic aquells aspirants que resten exempts de la 
realització de la prova de llengua catalana.

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 de la Comissió Qualificadora, la forma, el dia i l’hora 
de l’entrevista personal telemàtica condicionada a la superació de la prova de català, si 
s’escau, un cop s'aixequi l'Estat d'Alarma i  les seves pròrrogues.

mailto:personal@castelldefels.org


COMISSIÓ QUALIFICADORA (Base general 5)

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: Funcionari/a de carrera de la corporació. Actua amb veu però sense vot.

Vocals: Inspector Cap de la Policia Local o empleat públic en qui delegui.
Un  tècnic/a d’aquesta o d’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 DE CONCURS (Bases Generals 8)

Els mèrits establerts en el 8.2 i  8.3 amb els criteris de concreció i aplicació següents:

8.2) La Comissió Qualificadora 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, que 
no han estat valorat com a requisits de formació de la convocatòria, degudament 
acreditada, en : 

1. Gestió pública de riscos
2. Gestió de riscos naturals en protecció civil
3. Gestió de riscos antròpics en protecció civil
4. Anàlisi i intervenció en riscos tecnològics
5. Seguretat i protecció davant d’incendis.
6. Planificació d’operatius de protecció civil.
7. Atenció psicològica
8. Altres cursos de formació  sempre que siguin d’especialització i rellevants pels 

les funcions dels lloc de treball. 

La Comissió atorgarà màxim 2 punts segons barem de puntuació publicat al web 
municipal.



8.3) La Comissió Qualificadora valorarà especialment l’experiència professional, 
degudament acreditada documentalment o realització de funcions anàlogues a les del 
perfil  a cobrir temporalment. Experiència professional en el sector públic o privat fins 
a 2 punts, de la manera següent:

• A l’Administració Pública o Sector Privat .........................  0,50 punts per any o 
proporcional al temps prestat.
• Experiència com a voluntari/a en serveis de protecció civil, a raó de 0,20 punts 
per anys o proporcional al temps prestat. 

La prestació de serveis haurà d’acreditar-se mitjançant vida laboral juntament amb els 
contractes/nomenaments o mitjançant vida laboral juntament amb els certificats 
d'empresa o certificats dels òrgans corresponents en el cas del voluntariat. 

ENTREVISTA PERSONAL (Base general 9)

La Comissió Qualificadora realitzarà, en el moment que sorgeixi la vacant, o la 
necessitat de contractació,  una entrevista personal , que podrà ser complementada 
per proves psicotècniques, als/les 10 primers aspirants de la llista de qualificació del 
concurs de mèrits, per tal de determinar i aclarir els valors personals aportats, 
aspectes curriculars,  coneixements específics i  aptituds i competències 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. 

QUALIFICACIÓ DEFINITIVA (Base general 10)

Finalitzada la valoració dels mèrits la comissió qualificadora confeccionarà la llista dels 
aspirants ordenada per ordre de puntuació, i farà públic a la pagina web de 
l’Ajuntament l’ordre de la borsa. L’entrevist personal es realitzarà segon els criteris de 
la base novena d’aquesta convocatòria.

Remissió a la Bases generals 11-19 

I perquè així consti i tingui els efectes que correspongui, expedeixo aquest certificat.



Signat electrònicament el 16/08/2020,13:32:39

Isabel Bobet Viladot

Ajuntament de Castelldefels

La secretària, 
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