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Personal i Serveis Generals
Núm. Exp.: 2021/4264
Selección de personal temporal

ANUNCI

La regidora-delegada de Règim Interior, Salut i Consum, Arxiu Municipal, Igualtat i 
Memòria Democràtica de l'Ajuntament, el 12/03/2021, ha dictat la resolució següent:

Atès que la biblioteca municipal forma part dels serveis prioritaris i obligatoris per a 
l’Ajuntament, així com l’article 26 b) de la Llei de Bases de Règim Local per la qual cosa 
es compleix rigorosament el disposat per la legislació vigent aplicable i en 
conseqüència pel decret dictat per l’alcaldia a tal efecte, en data 01/03/2012, que 
establí com a serveis prioritari, entre d’altres, motiu pel qual és necessari i inajornable 
fer un procés selectiu àgil per a la constitució d’una nova borsa de treball.

Atesa la sessió plenària de data 19 de desembre de 2019 d'aprovació del pressupost i 
plantilla municipal per l'exercici 2020 d’aquest Ajuntament, prorrogat en 2021.

Atès que la borsa de Tècnic/a auxiliar, subgrup C1 de la Biblioteca municipal,  publicada 
a la pàgina web d’aquest Ajuntament en data 28 de setembre de 2018, ha quedat  
exhaurida segons informació facilitada per la UI de Personal, per a 
contractacions/nomenaments d’interinitat, per cobrir baixes per malaltia, aïllament, 
etc...essent necessari obrir un procés urgent  per preveure la cobertura de possibles 
vacants temporals produïdes en aquests llocs de treball.

Atesa la Resolució SLT/436/2021, de 19 de febrer, per la qual es prorroguen i es 
modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot 
epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya que el seu apartat dos 
lletra I) disposa:
“- 2 Limitació de l'entrada i sortida de persones del territori de Catalunya
1. Queda restringida l'entrada i sortida de persones del territori de Catalunya, excepte 
per a aquells desplaçaments, adequadament justificats, que es produeixin per algun 
dels motius següents:
Realització d'exàmens o proves oficials inajornables”

Davant de la situació de contenció de la pandèmia, per evitar el risc de contagi, la 
continuació del procés selectiu convocat requereix de l’adopció de mesures 
preventives adients que garanteixi la salut de les persones treballadores que participin 
en el procés i de la ciutadania convocada, essent en allò possible aplicable el Pla de 
Prevenció i protecció elaborat per a la convocatòria d’agents de policia local aprovat 
per Decret de l’Alcaldia de 12 d’agost de 2020 núm. Exp.: 2020/2052 que disposà 
aprovar el Pla de Mesures Preventives del Servei de Prevenció Propi i de Protecció Civil 
de data 12.08.2020 que són específiques per aquesta convocatòria de selecció i que es 
detallen a continuació.... i que en allò aplicable, sota els criteris i supervisió tècnica del 
Servei de Prevenció de Riscos Laborals municipal pel que fa a l’acompliment de les 
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mesures preventives específiques dels processos selectius, havent de comunicar a la 
Secció de Personal els canvis en les mesures de protecció i seguretat preventiva que 
siguin oportuns a cada convocatòria de selecció per poder adaptar el pla preventiu en 
allò que en cada moment correspongui.

Atès que el Servei de Protecció Civil indica,  en data 6.08.2020, que pel que fa a proves 
selectives,  afegeix l’aforament màxim és el d’aplicar distàncies mínimes de seguretat 
(>1,5mts, preferentment 2 metres entre cadires), sense cap altre pronunciament de 
cap altre mesura extraordinària, més enllà de les aplicables per les Autoritats 
Sanitàries i contingudes en el Pla Preventiu.

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 següents bases específiques que han de regir el PROCÉS DE 
SELECCIÓ, AMB CARÀCTER D'URGÈNCIA,  PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE 
TREBALL,  DE PERSONAL TEMPORAL, CONTRACTACIONS TEMPORALS/NOMENAMENTS 
D’INTERINITAT, DE TÈCNIC/A  AUXILIAR, subgrup  C1, de la Biblioteca municipal  per 
cobrir únicament necessitats temporals de personal,  pel sistema de concurs-oposició.

OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA  (Bases Generals 1)

És la constitució d’una borsa de treball, d’acord amb el que disposa l’article 10 del 
TREBEP, de 5/2017, de 30 d’octubre, mitjançant oposició, del PROCÉS DE SELECCIÓ, 
AMB CARÀCTER D'URGÈNCIA,  PER A CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL DE 
TÈCNIC/A  AUXILLIAR, subgrup  C1, de la Biblioteca municipal  per cobrir necessitats 
temporals de personal.

El procés de selecció es realitzarà d’acord 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), excepte en allò expressament regulat en 
aquesta convocatòria o exclòs i les actualitzacions normatives corresponents.

Com a acció de promoció de la integració laboral a la funció pública de persones amb 
discapacitat s’obre la via en aquesta convocatòria de  manera que les persones amb 
alguna discapacitat reconeguda puguin indicar-ho en la presentació d’instàncies, en el 
mateix formulari RRHH0001, i abans de la formalització del contracte/nomenament 
hauran de presentar la resolució corresponent oficial  que acrediti la discapacitat igual 
o superior al 33%.



Els/les aspirants seleccionats/ades prestaran els seus serveis a les dependències 
municipals, amb la jornada i els horaris corresponents al lloc de treball que 
temporalment ocupin. 

Resten excloses les bases 7.5, 7.6, 8.1, 8.4, 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).

Les funcions, tasques, comeses, i retribucions seran les contemplades en la Relació de 
Llocs de Treball vigent d’aquest Ajuntament (Annex 1). Això 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, així com per les 
necessitats i el desenvolupament del lloc de treball.

Aquesta borsa de treball tindrà una validesa fins a la creació d'una de nova o el seu 
esgotament.

REQUISITS DELS ASPIRANTS (Bases Generals 2)

Són els establerts en la Base General 2, i les concrecions següents:

1.-Estar en possessió del títol de Batxillerat o de qualsevol altre títol declarat 
equivalent, acadèmicament i professional, a algun dels anteriors.

Només s’admetran 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 el nivell de suficiència C1 (antic 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.

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 la Comissió Qualificadora 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.



INSTÀNCIES (Bases Generals 3)

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 de OAC: www.castelldefels.org/oac), 
en el termini de 10 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la publicació al BOP, 
reduint-se a la meitat els terminis establerts a les bases generals.

El formulari RRHH001 s’ha de presentar juntament amb: 

- El currículum vitae
- Titulació exigida 
- Certificat de nivell C1 de català
- Documentació acreditativa per a la  valoració de mèrits: fotocòpia de la 

formació especialitzada, informe de vida laboral emès per la Seguretat 
Social i contractes/nomenaments o informe de vida laboral i certificats 
d'empresa. (Veure base 8 Fase de concurs).

El formulari RRHH001 degudament signat i la documentació que acredita els requisits 
de participació,  es podrà presentar pels següents mitjà:

a. En el registre electrònic de l’Ajuntament (Seu electrònica/ Tràmits/ Oferta 
Pública d’Ocupació) 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 Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques 
(LPACAP) i d´acord al que es disposa a la disposició final setena d’aquesta 
mateixa Llei.

b. A les oficines de Correus, mitjançant correu administratiu (forma  
reglamentàriament establerta).

c. 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=4
935

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.

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


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.

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 publicació d’aquestes bases i les posteriors publicacions es faran a la pàgina web 
municipal.

ADMISSIÓ DELS/DE LES ASPIRANTS (Bases generals 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, que es farà 
pública  a la web municipal. 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 i segona 
proves.

Es concedirà un termini de 5 dies hàbils per a l’esmena de deficiències, transcorreguts 
els quals s’aprovarà la llista definitiva d’admesos/es i d’exclosos/es.

Remissió a la base general 4 de les Bases Generals.

COMISSIÓ QUALIFICADORA (Bases generals 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: La cap de la Secció de Personal o empleat públic en qui delegui.

Secretari: Funcionari/ària de la Secció de Personal. Actua amb veu però sense vot.

Vocals: Tres  tècnics de l’Ajuntament i/ o d’una altra Administració Pública. 
Un representant de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya 



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.

La Comissió Qualificadora podrà disposar la incorporació en les seves tasques 
d’assessor/es especialistes.

Remissió a la Base 5 de les Bases Generals.

FASE OPOSICIÓ (Bases  Generals 7.1 i  7.4)

Primer exercici (base 7.1 Generals):

La fase d’oposició consisteix en un únic exercici escrit que es divideix en dues 
subproves.

Subprova A) : Consistirà en respondre 30 preguntes tipus test, amb respostes 
alternatives, sobre el contingut del temari general i específic que s’adjunta a l’annex 1 
d’aquestes bases.

Subprova B): Consistirà en respondre 30 preguntes tipus test, amb respostes 
alternatives, de caràcter pràctic.

La puntuació de cada subprova 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 en les dues subproves de naturalesa eliminatòria.

Si els/les aspirants no superen la primera subprova amb un mínim de 5 punts, no 
passaran a la valoració de la segona subprova, quedant eliminats del procés de 
selecció.
 
Els/les aspirants seran convocats en una sola crida per a realització d’aquesta prova.  

Primer es realitzarà a la subprova A) en el termini de 40 minuts, un cop finalitzi 
aquesta, es deixaran uns minuts de descans i realitzaran la segona subprova B), prèvia 
publicació dels resultats de la primera subprova.

Segon exercici (base 7.2 Generals):



Prova de nivell C1 de català o equivalent, de caràcter eliminatori. Qualificació d’apte o 
no apte. Si abans de la realització d’aquest exercici, l’aspirant presenta el certificat 
oficial de nivell C1 o equivalent quedarà exempt de realitzar-la.

Tercer exercici (base 7.3):

Prova de coneixements de llengua castellana.

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.

Remissió a la base 7.3 Bases Generals

FASE DE CONCURS (Bases  Generals 8)

Es valoraran 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, 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 funcions del lloc de treball que es convoca, 
degudament acreditada.

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, única i exclusivament per les feines 
realitzades en biblioteques (sector públic o privat), fins a 3 punts, de la manera 
següent:

 A l’Administració Pública o Sector Privat .........................  0’50 punts per any de 
servei o proporcional al temps prestat, degudament acreditat segons les bases 
generals.

Un cop finalitzada la valoració de mèrits i constituïda la borsa de treball per ordre de 
puntuació, d’acord amb els criteris de gestió de les borses de treball de l’Ajuntament 
de Castelldefels, es cridarà als/les aspirants per ordre de borsa, excepte, es cas 
motivat, sigui imprescindible, per a la correcta realització de les funcions, una 
concreció específica de perfil, es podrà fer una entrevista als cinc primers candidats 
que per ordre pugui correspondre en el moment de la necessitat de cobertura 
temporal. 



Els mèrits s’hauran de relacionar i presentar en el document penjat al web municipal.

ANNEX 1 - TEMARI 

TEMARI GENERAL:

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

2. L’organització municipal. Concepte, classes d’òrgans.

3. Els ciutadans. Els seus drets davant l’Administració.

4.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.

5. 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.

TEMARI ESPECÍFIC:

6. Definició i missions de la biblioteca municipal segons el manifest de la UNESCO de 
1994.

7. Les biblioteques a Catalunya: la llei del sistema bibliotecari de Catalunya.

8. La biblioteca pública: un servei municipal. Marc competencial.

9. Els serveis bàsics de la biblioteca pública. Els usuaris dels serveis.

10. La biblioteca virtual, noves formes d’accés i difusió.

11. L’accés a la informació en una biblioteca: els catàlegs i la seva funció.

12. Les accions de foment a la lectura.

13. El suport a la formació al llarg de la vida, la formació en les tecnologies de la 
informació i comunicació.

14. Organització general d’una biblioteca pública. Seccions, serveis i tasques.

15. La Classificació decimal, l’adaptació catalana de la CDU.



16. El servei de préstec: condicions i característiques. La RFID. El préstec 
interbibliotecari.

17. Serveis bibliotecaris per infants. L’àrea infantil de la biblioteca pública. Serveis, 
recursos i activitats.

18. Atenció al públic, pautes i tècniques d’actuació i acolliment. Detecció i tractament 
de situacions conflictives.

ANNEX 2

RLLT





 





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

Castelldefels, 9 de març de 2021
 

Signat electrònicament el 15/03/2021, 10:42:12

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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