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Organització
Núm. Exp.: 2021/9118
Provisió i promoció de personal

ANUNCI

La regidora-delegada de Règim Interior, Salut i Consum, Arxiu Municipal, Igualtat i 
Memòria Democràtica de l'Ajuntament, el 03/06/2021, ha dictat la resolució següent:

En data 9 de març de 2017, la Junta de Govern Local va aprovar l’Oferta Pública 
d’Ocupació, on s’inclouen les places pendents d’execució de l’Oferta Pública 
d’Ocupació restringida a promoció interna del 2017.

Vistos els acords de la Comissió de Carrera professional de dates 13, 19 de gener i  14 
de febrer i 6 d’abril de 2017, en relació a la promoció interna.

En data 30 de gener de 2019, l’acta de la Comissió de Carrera Professional amb la 
representació sindical reflexa els llocs pendents de promoció i provisió a executar 
durant els exercicis 2019-2020.

En data 11 de març de 2021, el Ple Municipal va aprovar el pressupost general de la 
corporació per a l’exercici de l’any 2021, així com la plantilla de personal de la 
Corporació, que comprèn tots els llocs de treball reservats a funcionaris, personal 
laboral i personal eventual, on es contempla dotació pressupostària suficient per dur a 
terme l’esmentat procés de promoció interna.

Vist que existeix dotació pressupostària per efectuar la convocatòria mitjançant 
promoció interna, de 9 places vacants de suport administratiu/va de grup C, subgrup 
C1, nivell 12, Escala d’administració general, de la plantilla de personal funcionari de 
l’Ajuntament i 1 plaça vacant de suport administratiu/va de grup C, subgrup C1, nivell 
12, de la plantilla de personal laboral, adscrites a les seccions següents:

Codi Lloc Categoria Àrea Secció/ Unitat Escala 
administració Nivell

3.000.30.40.01 2 llocs 
Administratiu/va

Serveis 
Territorials

Gestió i atenció 
a la ciutadania General 12

6.10.00.00.02 Administratiu/va Prefectura Policia 
Local 

Logística, 
administració i 
anàlisi de dades

General 12

7.20.00.00.02 Administratiu/va Educació Educació General 12

1.20.30.00.01 Administratiu/va
Desenvolupament 
Organitzatiu i 
Règim Interior

Personal General 12

 
10.20.00.00.06 Administratiu/va Comerç i Turisme Comerç i 

Turisme General 12

2.220.31.40.01 Administratiu/va Serveis Tributs i SIT General 12
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Econòmics

 5.20.30.41.02 Administratiu/va
Serveis Socials, 
Dependència i 
Gent Gran

Dependència General 12

1.25.31.00.03 Administratiu/va 
OAC

Desenvolupament 
Organitzatiu i 
Règim Interior

Oficines 
d'Atenció 
Ciutadana i 
Padró

General 12

Administratiu/va Serveis 
Territorials

Gestió i atenció 
a la ciutadania General 12

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 5 de juny de 2020 (Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del dia 
23/06/2020),

R E S O L C:

Primer.- Aprovar les Bases Reguladores del procediment de promoció interna vertical, 
per proveir 9 places vacants de suport administratiu/va de grup C, subgrup C1, nivell 
12, Escala d’administració general, de la plantilla de personal funcionari de 
l’Ajuntament i 1 plaça vacant de suport administratiu/va de grup C, subgrup C1, nivell 
12, de la plantilla de personal laboral, que s’annexen a la present resolució.

Segon.- Convocar el procediment de referència.

Tercer.- Publicar les bases al DOGC, el BOPB, al web i a la Intranet Municipal i traslladar 
aquesta resolució a la Direcció de Règim Interior i Desenvolupament Organitzatiu, a la 
Cap de Secció de Personal i a la Junta de Personal. 

ANNEX:

BASES REGULADORES DEL PROCEDIMENT DE PROMOCIÓ INTERNA, PER COBRIR 9 
PLACES VACANTS DE SUPORT ADMINISTRATIU/VA DE GRUP C, SUBGRUP C1, NIVELL 
12, ESCALA D’ADMINISTRACIÓ GENERAL, DE LA PLANTILLA DE PERSONAL 
FUNCIONARI DE L’AJUNTAMENT I 1 PLAÇA VACANT DE SUPORT ADMINISTRATIU/VA 
DE GRUP C, SUBGRUP C1, NIVELL 12, DE LA PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL, DE 
L’AJUNTAMENT. 

1. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA:

L’objecte de la convocatòria és la provisió mitjançant promoció interna restringida 9 
places vacants de suport administratiu/va de grup C, subgrup C1, nivell 12, Escala 
d’administració general, de la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament i 1 plaça 



vacant de suport administratiu/va de grup C, subgrup C1, de la plantilla de personal 
laboral, pel sistema de concurs oposició.

El procés de selecció es realitzarà d’acord amb allò expressament regulat en aquesta 
convocatòria, que s’han elaborat prenent com a referència les bases ordinàries dels 
processos de selecció del personal de l’ajuntament de Castelldefels.  

L’adscripció inicial al lloc de treball concret s’efectuarà per decret de l’alcalde/ssa o 
regidor/a delegat /a als llocs de treball amb número indicat a la part expositiva, sens 
perjudici de l’exercici de la potestat organitzativa de l’administració i el posterior 
desenvolupament organitzatiu i necessitats del servei.

La jornada i horari, així com les funcions, tasques, comeses, i retribucions seran les 
contemplades en la Relació de Llocs de Treball d’aquest Ajuntament, aprovada pel Ple 
de l’Ajuntament, dels llocs d’adscripció. No obstant, les funcions i comeses 
expressades en la relacions 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.

2. REQUISITS DELS ASPIRANTS:

1) Ser funcionari/ària de carrera i/o personal laboral fix de l’escala de gestió 
d’administració general, subescala auxiliar, denominació auxiliar 
administratiu/va i auxiliar de comunicació i atenció a la ciutadania, del grup C, 
subgrup C2 amb una antiguitat mínima de dos anys de servei actiu com a 
funcionari/ària de carrera, interí/ina i/o personal laboral fix.

 
2) Trobar-se en situació administrativa de servei actiu a l’Ajuntament de 

Castelldefels, en el moment de la publicació de la convocatòria d’aquest procés 
de promoció interna.

3) Estar en possessió del títol de Batxillerat, tècnic/a corresponent a formació 
professional de segon grau, tècnic/a corresponent a cicles formatius de grau 
superior o titulació equivalent.

Igualment, de conformitat amb el que determina la disposició addicional vint-i-
tresena del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, també podran participar 
en aquest procés de selecció les persones que no posseeixin cap d'aquestes 
titulacions, amb una antiguitat de deu anys en l'escala auxiliar administrativa 
del cos auxiliar d'administració (grup C, subgrup C2).



4) Disposar del certificat de nivell C1 de Català de la Direcció General de Política 
Lingüística de  l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, o equivalent 
normalitzat. En cas de no acreditar-ho caldrà superar la prova de català (base 
7.1 d’aquesta convocatòria).

3. PRESENTACIÓ D’INSTÀNCIES 

Les instàncies s’hauran de presentar en el model normalitzat formulari RRHH0001, 
publicat a la web municipal (www.castelldefels.org), mitjançant la seva tramitació 
presencial amb cita prèvia a l’Oficina d’Atenció Ciutadana o electrònicament a través 
de la seu electrònica de l’Ajuntament (https://seu.castelldefels.org).

A les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s’estableixi (correu 
administratiu).

A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d’Espanya a l’estranger.

A les oficines d’assistència en matèria de registre.

Quan les instàncies siguin presentades en el Registre General Electrònic d’un altre 
Administració o per correu administratiu, l’aspirant haurà de comunicar-ho de forma 
immediata a la Secció de Personal de l’Ajuntament de Castelldefels, via e-mail 
(personal@castelldefels.org), dins del termini de presentació d´instàncies, adjuntant al
correu electrònic els documents requerits a la convocatòria. Se n’exceptuen els 
presentats mitjançant la seu electrònica d’aquest Ajuntament

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 instància s’ha de presentar identificant amb claredat la referència de la 
convocatòria, juntament amb: el DNI, títol acadèmic requerit per participar, el 
currículum vitae i fotocòpies dels mèrits que no constin en l’expedient personal, en el 
termini de 20 dies hàbils comptadors a partir de la darrera publicació del corresponent 
anunci de convocatòria en el DOGC i en el BOP de Barcelona. 

4. ADMISSIÓ DELS/DE LES ASPIRANTS

Finalitzat  el termini de presentació d’instàncies, la Presidència de la Corporació o la 
Regidoria delegada aprovarà mitjançant resolució la llista provisional, dels/les 
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aspirants admesos i exclosos, la composició nominal del Tribunal Qualificador, així com 
el dia, l'hora i el lloc en que es reunirà, la que es farà pública a la 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 exclosos/es. Si no es presenten 
al·legacions, la llista provisional s’elevarà a definitiva transcorregut aquest termini. 

5. TRIBUNAL QUALIFICADOR

El Tribunal Qualificador el designarà el President de la Corporació o la Regidora 
delegada, 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 del TREBEP 

La composició a continuació expressada és de nombre màxim de membres: 

 President/a: El Director de Règim Interior, suplent la Cap de Secció de Personal 
 Secretari/ària:  Funcionari de carrera de l’ajuntament i suplent.

Vocals:  

 2 funcionaris de carrera d’entre el personal tècnic i/o administratiu de 
l’Ajuntament 

 1 funcionari/a de carrera personal tècnic/a/ i/o administratiu, que pot ser o no 
personal de la mateixa entitat local.

 1 representant de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.

La Junta de Personal o del Comitè d’Empresa o delegat/da de personal en qui delegui, 
podrà designar observadors/es, que actuaran a títol personal, amb veu però sense vot, 
en totes les proves o exercicis del procés de selecció, d’acord amb allò disposat en el 
conveni/acord de condicions vigent i codi de bones pràctiques aprovat pel Ple de 
l’ajuntament.

El tribunal qualificador podrà disposar de la incorporació en les seves tasques 
d’assessor/es especialistes, amb veu però sense vot.

6. DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS: 

El procés de selecció per a la promoció interna serà mitjançant concurs-oposició. El 
concurs de mèrits es realitzarà abans de la fase d’oposició.

7. FASE D’OPOSICIÓ

7.1 Prova de nivell de català (apte/no apte)



Els/les aspirants han d’acreditar el coneixements de la llengua catalana, en el nivell 
assenyalat en els requisits de participació. Aquesta acreditació es podrà realitzar 
mitjançant la presentació del certificat del nivell requerit a la convocatòria o superior, 
de l’òrgan competent en matèria de Política lingüística, o altre acreditació equivalent 
establerta per la normativa vigent.

En el cas que no estiguin en possessió del certificat acreditatiu corresponent, l’òrgan 
seleccionador avaluarà aquests coneixements amb una prova específica de llengua 
catalana. La qualificació d’aquesta prova serà d’apte o no apte, essent necessari 
l’obtenció d’una qualificació d’apte per a continuar amb el procés.  Els objectius, 
l’estructura i el contingut de les proves responen als criteris establerts per l’òrgan 
competent en matèria de política lingüística de la Direcció General de Política 
Lingüística de la Generalitat de Catalunya. 

Els títols acadèmics d’educació secundària obligatòria, batxillerat, formació 
professional i universitaris no tenen validesa per si mateixos com a documents 
acreditatius de coneixements de llengua catalana. En conseqüència, els candidats han 
d’adjuntar a la sol·licitud un certificat expedit per un institut d’ensenyament secundari 
(IES) públic en què consti, com a mínim, el nivell de competència lingüística que es 
demana en aquesta convocatòria. Queden exempts de presentar el certificat els 
candidats que acreditin que estan en possessió d’un títol universitari (grau, 
llicenciatura...) en què s’imparteix formació específica en la Llengua catalana, com ara 
filologia catalana, traducció i interpretació, etc. (Ordre VCP/491/2009, de 12 de 
novembre (DOGC núm. 5511, de 23.11.09), per la qual es refonen i s'actualitzen els 
títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la 
Direcció General de Política Lingüística, modificada per l’Ordre VCP/233/2010, de 12 
d'abril (DOGC núm. 5610, de 19.04.2010).

No obstant això, estan exemptes de realitzar la prova de coneixements de català les 
persones aspirants que hagin participat i obtingut plaça en processos anteriors de 
selecció de personal per accedir a l’Ajuntament de Castelldefels en què s'hagués 
establert una prova de català del mateix nivell o superior a l'exigit en aquesta 
convocatòria, o bé que hagin superat la prova esmentada en altres processos selectius 
convocats per l’Ajuntament de Castelldefels

La valoració serà d’apte o no apte, i té caràcter eliminatori.

Si l’aspirant presenta el certificat oficial de nivell C1 o equivalent, fins a la data de la 
prova de nivell de Català, quedarà exempt de realitzar-la.

7.2. Prova de caràcter pràctic (10 punts). 



Consisteix en donar solució per escrit a diversos supòsits o preguntes que el Tribunal 
concretarà en el moment de la celebració de la prova. La realització de la prova 
pràctica estarà relacionada amb les tasques o funcions pròpies de la plaça o del temari 
específic de la convocatòria. El temps de realització d’aquesta prova serà d’una hora.

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 5 punts.

El Tribunal podrà requerir els/les aspirants, en la mateixa sessió,  per efectuar la 
lectura o exposició de la prova de caràcter pràctic. 

8. FASE CONCURS (2 punts)

En la fase de concurs es valoraran els mèrits, que en tot cas 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 el Tribunal podran 
requerir l'aportació dels originals  corresponents. Els  mèrits  no acreditats 
degudament de forma documental no seran tinguts en consideració pel Tribunal o per 
l'òrgan de selecció. 

Els mèrits valorables són els següents:  

Formació especialitzada. Per la realització d’accions formatives, en centres públics o 
privats, directament relacionats amb les tasques de la plaça relacionats amb les 
funcions establertes, el Tribunal atorgarà fins a un màxim de 2 punts.

 Cursos de fins a 10 h: 0’20 punts per curs. 
 Cursos entre 11 a 20 h: 0’25 punts per curs. 
 Cursos de més de 21h: 0’30 punts per curs. 

9. ENTREVISTA PERSONAL PER COMPETÈNCIES (5 punts)

Es realitzarà una entrevista personal per competències a els/les aspirants, per tal de 
determinar i aclarir els valors personals aportats, aspectes curriculars, coneixements 
específics i aptituds, habilitats, actituds i altres competències específiques per al lloc de 
treball i, especialment, la seva ubicació adequada dins l'organització municipal.  La 
puntuació màxima concedida pel tribunal serà de 5 punts.  

Les proves d’entrevista i/o les complementaries es realitzarà als aspirants finalistes de 
la fase d’oposició i fase de concurs de mèrits ordenats per puntuació, amb opció 
efectiva de quedar dins del nombre de les places convocades.



L’entrevista per competències anirà a càrrec de  professionals de la matèria, col·legiats 
en el Col·legi Oficial de Psicòlegs o d’Organisme Públic especialitzat en presència de 
com a mínim un membre el Tribunal i els observadors que es designin a l’efecte.

Les entrevistes per competències seran enregistrades amb un registre de so, amb la 
finalitat  d’assegurar una major transparència durant un possible procés d’impugnació 
de la prova davant dels òrgans judicials. L’enregistrament d’aquesta prova seran 
conservada fins que el procés de selecció adquireixi fermesa administrativa i restarà 
sota la custodia del President/a amb les mesures tècniques i organitzatives de que 
disposa l’ajuntament. 

Les competències a valorar seran les següents: 
Competència 1: Aprendre a aprendre
Competència 2: Orientació a la qualitat de resultat.
Competència 3: Comunicació
Competència 4: Iniciativa
Competència 5: Orientació al client intern i extern. 

10. QUALIFICACIÓ DEFINITIVA:
La puntuació definitiva del concurs oposició serà el resultat de sumar les puntuacions 
obtingudes en les fases d'oposició, de concurs de mèrits i entrevista per competències. 
La puntuació definitiva del sistema d’oposició serà la suma de les puntuacions 
obtingudes en les proves puntuables i de l’entrevista per competències. 

11. LLISTA D’APROVATS I PROPOSTA DE NOMENAMENT:

Un cop finalitzada la qualificació dels/les aspirants, el tribunal farà pública en els 
mitjans electrònics municipals al web municipal la relació de persones aprovades per 
ordre de puntuació final. El nombre de persones aprovades i seleccionades en aquesta 
promoció interna no pot superar el de les places convocades. Contra la llista de 
persones aprovades es pot interposar recurs d'alçada davant el/la president/a de la 
corporació en el termini i amb l'efecte que estableix la LPACAP. 

En cas d’empat, l’ordre s’establirà atenent, en primer lloc a la persona aspirant que 
hagi obtingut la major puntuació en la fase d’oposició. Si persisteix l’empat segons la 
puntuació obtinguda a l’entrevista,  si persisteix l'empat, es faculta l’òrgan de selecció 
per ordenar una prova d’aptitud relacionada amb les funcions pròpies de les places 
convocades que determinarà l’aspirant amb millor capacitat.

12. PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS:
 
Els/les aspirants proposats/des han de presentar a la Secció de Personal de la 
corporació, en el termini de vint dies hàbils a partir de l'endemà de l'exposició de la 
llista de persones aprovades els documents originals acreditatius de les condicions de 



capacitat i dels requisits exigits que es detallen a la base segona d’aquesta 
convocatòria.

13. NOMENAMENT, ASSIGNACIÓ DE LLOC DE TREBALL, PRESA DE POSSESSIÓ: 

Els/les aspirants que hagin superat el procés de promoció interna seran nomenats 
funcionaris/àries de carrera o contractats com a personal laboral fix segons el règim de 
la plaça d’origen i a la que promocionen a la que promocionen d'acord  amb  el que 
preveu la normativa vigent i seran adscrits al lloc de treball al que inicialment resta 
vinculada la plaça convocada, sens perjudici que d’acord amb la necessitat d’ordenació 
dels serveis públics es pugui, motivadament, i per decret de l’alcalde/essa o regidor/a 
delegat/da adoptar altra decisió organitzativa.

Els/les aspirants nomenats/ades funcionaris/àries disposaran d’un mes des de l’endemà 
de la publicació del seu nomenament al DOGC i al BOP per fer el jurament o promesa 
establert en el Decret 359/1986, de 4 de desembre i prendre possessió en el lloc que els 
hagi estat adjudicat, davant el secretari de la corporació. La manca de jurament o 
promesa o de la presa de possessió, llevat dels casos de força major, que seran 
degudament comprovats i estimats per l’Administració, comportarà la pèrdua de tots els 
drets.

14. PERÍODE DE PROVA:

S'estableix un període de prova de sis mesos corresponent al grup C, subgrup C1, amb 
els efectes i la regulació que estableix en la normativa vigent en aquells casos en que no 
s’hagin realitzat funcions corresponents al subgrup i categoria objecte d’aquesta 
promoció interna.

15. INCOMPATIBILITATS I INCIDÈNCIES

En l'exercici de la funció pública atribuïda a la plaça a la qual ha estat destinat/da, serà 
aplicable al/a la funcionari/ària o personal laboral la normativa vigent sobre el règim 
d'incompatibilitats en el sector públic, en compliment de la qual la persona aspirant, 
abans d'incorporar-se al servei de la corporació, ha d'efectuar una declaració d'activitats 
i, si escau, sol·licitar la compatibilitat en el formulari que li facilitaran els Serveis de 
Recursos Humans de la corporació, o exercir, altrament, l'opció que preveu l'article 10 
de la Llei 21/1987, de 26 de novembre i l'article 337 del Decret 214/1990.

Els actes qualificats dels tribunals de selecció (resultat de les proves d’oposició, valoració 
en la fase de concurs i proposta definitiva d’aspirants que han superat el procés selectiu) 
podran ser recorreguts en alçada davant la presidència de la corporació o de l'autoritat 
en qui hagi delegat en el termini d’un mes des que s’hagin publicat. 



Els actes de tràmit del tribunal no podran ser objecte de recurs, sense perjudici que es 
puguin interposar reclamacions quan es tracti d’esmenar possibles errors materials en la 
confecció de la llista d’aprovats, errors mecanografiats en la transcripció de publicacions, 
errors aritmètics en les qualificacions o errors observables a simple vista. Aquests errors 
també podran ser corregits d’ofici pels òrgans de selecció.

El tribunal està facultat per resoldre els dubtes o les discrepàncies que s'originin durant 
el desenvolupament del procés de selecció.  

16. RÈGIM DE RECURSOS

Contra les llistes definitives de persones admeses i excloses, la convocatòria, les bases i 
altres documents, si escau que es derivin d'aquest procés, es podrà interposar recurs 
potestatiu de reposició davant l'òrgan que l'ha dictat en el termini d'un mes a comptar 
des del dia següent al de la seva publicació, o bé es podrà interposar directament 
recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la seva publicació, de conformitat amb el que preveuen els articles 123 i 
124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, sense perjudici que els interessats puguin interposar 
qualsevol altre recurs que estimin procedent.

En el cas en què s'interposi el recurs de reposició potestatiu no es podrà interposar 
recurs contenciós administratiu fins que sigui resolt expressament o s'hagi produït la 
desestimació presumpta del recurs de reposició interposat.

17. PROTECCIÓ DE DADES.

D’acord amb la normativa de protecció de dades, RGPD i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 
de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, les dades 
personals de les persones aspirants seran tractades per l’Ajuntament amb la finalitat 
de gestionar la seva  participació en el present procés. Tret d’obligació legal, les seves 
dades no seran cedides a tercers.

ANNEX TEMARI:

PARTE GENERAL

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 (Llei 7/1985 de 2 d’abril Reguladora de les Bases 
de regim Local).

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. Títol III. Dels actes administratius.

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 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades de 
Caràcter Personal i de garantia dels drets digitals. Títol I: Disposicions generals. 
Principis de protecció de Dades. 

Tema 9.- La Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades de 
Caràcter Personal i de garantia dels drets digitals. Títol III: Drets de les persones.

Tema 10.- Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern. Títol I. Disposicions generals. Títol II: De la transparència. Capítol 
I. Transparència en l’activitat pública.

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

Tema 12.- III Pla d’Igualtat de Gènere de Castelldefels

Tema 13.- El procediment administratiu comú de les Administracions Públiques. Llei 
39/2015. Consideracions generals. Les fases del procediment administratiu. El silenci 
administratiu.

Tema 14.- Capítol II del titulo II de la Llei 39/2015 de l’activitat de les administracions 
públiques. 

PART ESPECÍFICA:

Tema 15.- Carta de Serveis de l’Oficina d’Atenció Ciutadana

Tema 16.- Política de qualitat municipal



Tema 17.- Manual de Qualitat (MQ-00). Apartat 4: Context de l’organització. Apartat 7.5. 
Informació documentada.

Tema 18.- Manual de manteniment i aprovació de les Cartes de Servei. Apartat 4: 
Contingut i estructura.

Tema 19.- Procediment de Disconformitats Ciutadanes (PR4QLT-01). Apartat 4: 
Definicions. Apartat 6: Desenvolupament. 

Tema 20. Instrucció de Disconformitats Ciutadanes (IT4QLT-01)

Tema 21.- Gestió d’incidències i no conformitats (PR8TQLT-03)

Tema 22.- II Pla Igualtat Intern Castelldefels. Apartat 2) Consideracions prèvies. Apartat 
3) Objectius

Tema 23.- Bases d’execució del pressupost 2021. Base 17a: Fases de la tramitació de les 
despeses  

Tema 24.- Bases d’execució del pressupost 2021. Base 24a: Aportacions i atorgament de 
subvencions

Tema 25.- Bases d’execució del pressupost 2021. Base 31a: Pagaments a justificar i 
bestretes de caixa fixa 

Tema 26.- Procediment compres centralitzades (PR5QLT-01): Definicions i 
Desenvolupament

Tema 27.- Dret i obligació de relacionar-se electrònicament amb les administracions 
publiques.  Certificats electrònics i sistemes d’identificació per relacionar-se amb 
l’Ajuntament de Castelldefels.

Tema 28.- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es 
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del 
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. Títol Preliminar. 
Disposicions generals. Capítol I. Objecte i àmbit d’aplicació de la Llei. Capítol II. 
Contractes del sector públic. Secció 1a. Delimitació dels tipus de contractes.

Tema 29.- El pressupost municipal. Concepte i estructura. 

Tema 30.- Gestió de la Base de dades Tercers – GTWIN

Tema 31.- Procediment de Disseny de serveis de l’Oficina d’Atenció Ciutadana (PR5OAC-
04). Configuració dels tràmits a la web municipal.



Tema 32.- Seu electrònica: Concepte.  Estructura de la seu electrònica de l’Ajuntament 
de Castelldefels

Tema 33.- Tràmit  de  Registre d’entrada a l’ajuntament de Castelldefels. 

Tema 34.-. CAPÍTOL III Reial Decret 203/2021, de 30 de març, pel que s’aprova  el 
Reglament d’actuació i funcionament del sector públic per mitjans electrònics: Article 
37 del Registre electrònic i  art. 39 de la Presentació i  tractament de documents en el 
registre.

Tema 35.- Perfil del contractant concepte. Estructura del perfil del contractant a 
l’Ajuntament de Castelldefels. 

Tema 36.- Portal de transparència concepte. Estructura del Portal de Transparència a 
l’Ajuntament de Castelldefels:

Tema 37.- Procediment de sol·licituds de dret d’accés o transparència passiva (PR8TRA-
01): Apartat 4 definicions i abreviatures. Apartat 6  desenvolupament del procediment

Tema 38.- Procediment de publicitat activa (PR8TRA-02). Apartat 4 definicions i 
abreviatures. Apartat 6  desenvolupament del procediment

Tema 39.- Manual del Sistema de Gestió documental de l’ajuntament de Castelldefels. 
Apartat 4: Conceptes bàsics i 6.2 el Quadre de Classificació.

Tema 40.- Política de Qualitat de Prevenció de Riscos Laborals de l’Ajuntament de 
Castelldefels

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

Castelldefels, a la data de la signatura electrònica. 

Signat electrònicament el 04/06/2021, 10:59:52

Lourdes Armengol i Aymerich

Ajuntament de Castelldefels

La regidora-delegada de Règim Interior, Salut 

i Consum, Arxiu,  Igualtat i Mem. Democràtica,
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