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Personal i Serveis Generals
Núm. Exp.: 2021/5201
Selección de personal temporal

ANUNCI

La regidora-delegada de Règim Interior, Salut i Consum, Arxiu Municipal, Igualtat i 
Memòria Democràtica de l'Ajuntament, el 29/03/2021, ha dictat la resolució següent:

Atès el decret de l'Alcaldia de data 1 de març de 2012 pel que es disposa com a servei 
prioritari els corresponents en l'àrea de règim interior en ser d'estructura bàsica i 
imprescindible pel correcte funcionament de la Corporació i la prestació dels serveis 
públics a la ciutadania.

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.

Atès l'informe de necessitats de personal informades pel cap de la Secció de Sistemes 
de la Informació de l'Ajuntament de Castelldefels, de data 13 d’Octubre de 2020, per 
tal de donar cobertura a la posta en marxa dels projectes informàtics i de 
desenvolupament tecnològic segons l'anàlisi estratègic de serveis.

Atesa la Resolució número 2020/6228, número d’expedient 2020/3371 d’Organització,  
de la Regidora-Delegada de Règim Interior, salut i consum, arxiu municipal, igualtat i 
memòria democràtica per la que es resol adscriure provisionalment a un funcionari, 
auxiliar tècnic de la Secció de Sistemes de la Informació,  al lloc de treball codi núm. 
14.00.00.00.08, denominat Tècnic mitjà, subgrup A2, nivell 16, de l’escala 
Administració especial, règim funcionari, de la Secció de Comunicació i Imatge, amb 
efectes del dia 1 de novembre de 2020.

Atesa la Resolució número 2020/6119, número d’expedient 2020/5057 d’Organització,  
de l’Alcaldia per la que es resol ajustar l’obertura dels equipaments al que estableix la 
Resolució SLT/2700/2020, de 29 d’octubre, adequar el Pla de desconfinament de 
l’Ajuntament, aprovat en data 8 de maig del 2020, ampliat per successives resolucions 
i prorrogat per resolució de l’alcaldia, des de l’1 d’octubre de 2020 fins al 31 de 
desembre de 2020, adaptant-lo al que estableix la Resolució SLT/2700/2020, de 29 
d’octubre i s’estableix establir, pel personal adscrit als serveis bàsics, (aquells que 
garanteixen el funcionament ordinari de l’administració), relacionats a la resolució 
d’alcaldia núm. 2020/2508, de data 15 de març, sense atenció directa a la ciutadania i 
que són teletreballables, el treball a distància com a modalitat principal de prestació 
dels seus serveis, sense perjudici de la presencialitat quan aquesta sigui requerida per 
al correcte desenvolupament de les seves.

Atesa la reorganització interna efectuada pel responsable de la Secció de Sistemes de 
la Informació per tal de reordenar les funcions en el departament i cobrir l’absència de 
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personal necessari per dur-les a terme, evidenciant-se que es precisa la reposició de 
personal amb perfil tècnic mitjà en l’àmbit dels sistemes de la Informació i les TIC.

Atès el procés de selecció, aprovat per la regidora-delegada de Règim Interior, Salut i 
Consum, Arxiu Municipal, Igualtat i Memòria Democràtica de l'Ajuntament, el 
19/11/2020, per la convocatòria, mitjançant el procediment de concurs-oposició, per a 
la constitució d'una borsa de treball perfil de tècnic/a mitjà/ana de sistemes de la 
informació, subgrup A2, de l’escala d’Administració Especial de la plantilla de personal 
funcionari per a la cobertura de vacants i altres necessitats conjunturals de 
l'Ajuntament de Castelldefels, ha finalitzat en data 18 de març de 2021, i només resta 
un aspirant que ha superat el procés i té ocupació i, per tant, la borsa resultant queda 
exhaurida i serà necessari convocar un nou procés de selecció per tenir a disposició 
una borsa més amplia per cobrir vacants en règim d’interinitat i altres necessitats 
conjunturals per l’Ajuntament.

Vist que a la RLLT del lloc de treball la titulació és oberta a diplomatura de qualsevol 
branca i no específica com en d’altres RLLT’s del departament.

Atès que el Cap de Secció de Sistemes de la Informació valora positivament poder obrir 
la titulació requerida a les convocatòries de selecció per tal d’incrementar l’interès i 
participació en els processos selectius i, en conseqüència, poder cobrir els llocs vacants 
en règim d’interinitat, tan necessaris pel correcte funcionament de la Secció, efectuant 
propostes que s’inclouen en les bases que a continuació s’aproven.

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 de la convocatòria, amb caràcter d’urgència, mitjançant el 
procediment de concurs-oposició, per a la cobertura de places vacants, en règim 
d’interinitat,  i constitució d'una borsa de treball perfil de tècnic/a mitjà/ana de 
sistemes de la informació, subgrup A2, de l’escala d’Administració Especial de la 
plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament de Castelldefels. 

CONVOCATÒRIA AMB CARÀCTER D’URGENCIA QUE HA DE REGIR EL PROCÉS DE 
SELECCIÓ, MITJANÇANT CONCURS-OPOSICIÓ PER LA COBERTURA DE PLACES 
VACANTS, EN RÈGIM D’INTERINITAT, I CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL AMB 
PERFIL  DE TÈCNIC MITJÀ DE SISTEMES DE LA INFORMACIÓ, SUBGRUP A2, DE 
L'ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, DE L'AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS

Base 1. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA (Bases Generals 1)



És objecte d’aquesta convocatòria el procés de selecció, amb caràcter d’urgència per a 
la cobertura de places vacants, en règim d’interinitat, i constitució d'una borsa de 
treball de perfil tècnic/a mitjà/ana, amb adscripció a la Secció de Sistemes de la 
Informació, subgrup A2, de l’escala d’Administració Especial de la plantilla de personal 
funcionari de l'Ajuntament de Castelldefels.

Els aspirants que aprovin totes les proves, podran ser nomenats/contractats amb 
caràcter interí/temporal, de tècnic mitjà, subgrup A2,  per cobrir en règim d’interinitat 
places vacants de la plantilla de l’Ajuntament, així com altres necessitats temporals 
futures que puguin esdevenir, efectuant-se proves de coneixements, valoració dels 
mèrits i entrevista personal ajustada al perfil concret i que tindrà una validesa de 12 
mesos, amb possibilitats de pròrroga establerta per decret.

D'acord amb l'ordre establert a la borsa es podrà realitzar entrevista de concreció de 
perfil entre els cinc primers candidats d'acord amb les necessitats específiques de les 
funcions a donar cobertura en cada moment dintre de les establertes com a 
competents en la Secció de Sistemes de la Informació.

Les funcions, tasques, comeses, i retribucions seran les contemplades en la Relació de 
llocs de treball d’aquest Ajuntament, aprovada pel Ple municipal. Això no obstant, les 
funcions i comeses expressades en la relació 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. S'annexa fitxa de funcions i 
competències (annex 2) d’un lloc tipus de Tècnic Mitjà, de la Secció de Sistemes de la 
Informació, subgrup A2.

S'establirà un període de prova de sis 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.

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.

Resten excloses d’aquest procés les bases números:  7.1, 7.5, 7.6, 8.1 i 8.5 de les 
esmentades Bases Generals.

Base 2. REQUISITS DELS ASPIRANTS  (Bases Generals 2) Son els establerts en la Base 
General 2, i les concrecions següents:



1) Estar en possessió de la titulació de Diplomatura o Grau.

Només s’admetrà 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.

Base 3. INSTÀNCIES (Bases Generals 3)

Les instàncies s’hauran de presentar en el model normalitzat formulari RRHH0001, 
publicat a la web municipal (www.castelldefels.org), juntament amb fotocòpia del: 
DNI, títol acadèmic requerit per participar, Currículum Vitae i la certificació del nivell 
de català establert a la base 2 en el termini de 20 dies hàbils comptats a partir de 
l’endemà de la publicació al BOP.

El formulari RRHH001 degudament signat i la documentació que acredita els requisits 
de participació,  es podrà presentar pel següent 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/


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.

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.

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 i no en el moment de la 
presentació d’instàncies.

Els mitjans de presentació dels mèrits seran els mateixos que per a la presentació 
d’instàncies: quan el mèrits no es presentin en el Registre General d’aquest 
Ajuntament,  s’haurà de comunicar de forma immediata i sempre dins del termini de 
presentació dels mèrits, al departament de Personal de l’Ajuntament de Castelldefels, 
via e-mail (personal@castelldefels.org), tot indicant el mitjà emprat per a la 
presentació de mèrits.
 
En tot cas, la documentació original serà aportada abans de la contractació o 
nomenament d’interinitat.

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.

BASE 4. 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, 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 prova, així 
com la concreció del format de les proves teòrica i pràctica.

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

Remissió a la base general 4 de les Bases Generals.

BASE 5. COMISSIÓ QUALIFICADORA

La Comissió Qualificadora la designarà el President de la Corporació, 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 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 de la Junta de Personal/Comitè d’empresa, 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.

DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS SELECTIU (Base General 6)

FASE OPOSICIÓ (Bases  Generals 7.4)

Primer 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.

Remissió a la base 7.3 Bases Generals

Segon exercici (base 7.3)



Prova de coneixements de llengua castellana, de caràcter eliminatori.

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

Tercer exercici  

Prova de caràcter pràctic, de caràcter eliminatori.

Prova pràctica, de caràcter eliminatori, que constarà d’un exercici. La puntuació serà 
de 0 a 20 punts. Quedaran eliminats els/les aspirants que no obtinguin una puntuació 
igual o superior a 10 punts.

FASE DE CONCURS (Bases Generals 8)

Un cop finalitzada la fase d'oposició, s'obrirà un termini de 3 dies hàbils per a la 
presentació dels documents acreditatius per a la valoració de mèrits dels aspirants que 
hagin superat la fase anterior.

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. 

Es valoraran els mèrits establerts en les bases  8.2, 8.3 i 8.4  amb els criteris de 
concreció i aplicació següents:

8.2 Formació especialitzada, cursos o seminaris, en centres públics o privats, 
directament relacionats amb les tasques del lloc tipus de treball. La Comissió 
Qualificadora atorgarà fins a un màxim de 2 punts, segons el barem publicat al web 
municipal.

8.3 Experiència professional. 

El tribunal valorarà haver prestat serveis professionals, desenvolupant tasques total o 
parcialment iguals o similars en la categoria de tècnic/a mitjà sistemes de la informació 
o similar.

El tribunal atorgarà 0,5 punts per any de serveis fins a 3 punts.

L’experiència s’acredita mitjançant contractes de treball/nomenaments i informe de 
vida laboral.



ENTREVISTA PERSONAL/COMPETÈNCIES (Base general 9)

Les persones aspirants que hagin superat les  proves anteriors, seran ordenades de 
major a menor puntuació a partir de la nota que resulti del sumatori de les proves 
puntuables. Un cop ordenades, passaran  a la  realització de l'entrevista 
personal/competències. 

L'entrevista personal/competències s’efectuarà a càrrec dels tècnics de Règim Interior i 
la comissió qualificadora i puntuarà fins a un màxim de 5 punts. 

La puntuació que s'atorgarà a l'entrevista serà l'establerta a la base 9 de les bases 
generals.

Els aspirants que quedin en la borsa, podran ser entrevistats novament en el moment 
de necessitat de nomenament o contractació, si s’escau ajustar el perfil al lloc a cobrir 
atesa la polivalència de la borsa per a la cobertura de necessitats temporals que 
puguin esdevenir a Sistemes d’Informació i de perfils similars a l'establert a l'annex 2.

QUALIFICACIÓ DEFINITIVA (Base general 10)

Remissió a les Bases 10-19 de les Bases Generals

ANNEX I: TEMARI

PART ESPECÍFICA:

Tema 1. Anàlisis. Enginyeria de requisits. Presa de requisits i seves estratègies. 
Anàlisi de requisits. Realització del model conceptual de la solució 
software a partir de la presa de requisits. 

Tema 2. Model de dades de les aplicacions. Model Entitat-Relació. 

Tema 3. Bases de dades. Els sistemes de gestió de bases de dades SGBD. El 
model relacional. Normalització de dades.

Tema 4. Gestor de Bases de Dades. Gestió de les dades corporatives. Sistema 
Gestor de Bases de Dades Oracle 11. Arquitectura bàsica.

Tema 5. Anàlisi i explotació de dades/Bussines intel·ligent. Concepte de Business 
Intelligence. Quadres de comandament. Coneixement basic PowerBI.

Tema 6. Conceptes de programació. Estructures de programació



Tema 7. Programació d’aplicacions d’escriptori. Programació amb Visual Basic 6. 

Tema 8. Programació amb .Net 

Tema 9. Ús de Microsoft Office: Visual Basic for Applications en aplicacions 
d’escriptori. 

Tema 10. Coneixement basic del desenvolupament amb html5 i fulles d’estil. 

Tema 11. Programació d’aplicacions web. Arquitectura de les aplicacions web. 

Tema 12. Factors normatius a tenir en compte en els projectes software en el 
sector públic: Llei Protecció Dades de Caràcter Personal (15/1999), 
Esquema Nacional de Seguretat (decret 3/2010), Llei de signatura 
electrònica (59/2003).

Tema 13. Factors normatius a tenir en compte en els projectes software en el 
sector públic: Esquema Nacional de Seguretat (decret 3/2010).

Tema 14. Factors normatius a tenir en compte en els projectes software en el 
sector públic: nova Llei de Procediment Administratiu (39/2015), nova 
llei de règim jurídic del sector públic (40/2015). 

Tema 15. Administració electrònica. Seus electròniques i Registre electrònic. 

Tema 16. Concepte d’Expedient i Document electrònic. 

Tema 17. Coneixement bàsic dels  Serveis que consorci AOC posa a disposició de 
les administracions locals. 

Tema 18. Seu Electrònica, Carpeta ciutadana i Registre electrònic. Definicions. 
Parametrització de la solucions TAO de T-Systems: Registra,  Carpeta 
ciutadana i creació de tràmits online STA. 

Tema 19. Aplicatiu Buroweb. Parametrització de la Solució MyTAO de T-Systems. 
Seguretat.

Tema 20. Gestor d’Expedients electrònics. Parametrització de la solució ePAC TAO 
de T-Systems: Definició Procediment.

Tema 21. Aplicatiu de Gestió de Població.  Parametrització de la solució ePOB TAO 
de T-Systems. Esquema general i Model de Dades. 



Tema 22. Aplicatiu de Gestió tributària. Parametrització de la solució GT-Win TAO 
de T-Systems. Esquema conceptual. 

Tema 23. Aplicatiu de Gestió de Comptabilitat. Parametrització de la solució 
GEMA TAO de T-Systems. 

ANNEX II: FITXA RLLT





    



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

Castelldefels, 25 de març de 2021
 



Signat electrònicament el 30/03/2021, 20:43:47

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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