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Personal i Serveis Generals
Ref. : 2017/4268
Selección de personal temporal

ANUNCI

La regidora-delegada de Règim Interior de l'Ajuntament, el 26/05/2017, ha dictat la 
resolució següent:

Atès l'acord del ple de 24 de novembre de 2016 d'aprovació del pressupost,  plantilla  i 
Relació de Llocs de Treball (RLLT) de l'exercici 2017 d’aquest Ajuntament.

Vist l’acord del ple de 30 de març de 2017, al punt 5è, d’aprovació de modificació de 
crèdits al vigent pressupost 2017, número 1, per suplement de crèdit amb càrrec al 
romanent de tresoreria per a despeses generals positiu resultant de la Liquidació del 
Pressupost 2016, el qual es modifica, entre d’altres, per la incorporació de nou 
personal necessari per a l'execució de diversos projectes que valida la Direcció 
d'Organització i Règim Interior de l'Ajuntament, i la creació de nous serveis i nova 
normativa aplicable, així com la necessitat d'assolir els objectius del PAM.

Atès l’acord del ple de 30 de març de 2017, al punt 6è, d’aprovació de la modificació 
parcial de la Relació de Llocs de Treball (RLLT) i plantilla municipal de l’Ajuntament de 
les fitxes de la RLLT amb la creació de llocs de treball de caràcter temporal per 
programes, previst a l’article 10.1.c) de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, que aprova 
l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, modificat per la  Llei 15/2014, de 16 de setembre 
amb les modificacions i ajustos de funcions que comporten l'execució de diferents 
programes i projectes segons l'anàlisi estratègic de serveis municipals, entre els que es 
troba el perfil de tècnic superior en dret, subgrup A1, de serveis econòmics.

Atès que l'article 23.2 de la LRSAL, que modifica l'article 86 de la LRBRL i en relació a 
l'article 128.2 de la CE, disposa:
«1. Las Entidades Locales podrán ejercer la iniciativa pública para el desarrollo de 
actividades económicas, siempre que esté garantizado el cumplimiento del objetivo de 
estabilidad presupuestaria y de la sostenibilidad financiera del ejercicio de sus 
competencias. En el expediente acreditativo de la conveniencia y oportunidad de la 
medida habrá de justificarse que la iniciativa no genera riesgo para la sostenibilidad 
financiera del conjunto de la Hacienda municipal debiendo contener un análisis del 
mercado, relativo a la oferta y a la demanda existente, a la rentabilidad y a los posibles 
efectos de la actividad local sobre la concurrencia empresarial.
....

2. Se declara la reserva en favor de las Entidades Locales de las siguientes actividades o 
servicios esenciales: abastecimiento domiciliario y depuración de aguas; recogida, 
tratamiento y aprovechamiento de residuos, y transporte público de viajeros, de 
conformidad con lo previsto en la legislación sectorial aplicable. El Estado y las 
Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán 
establecer, mediante Ley, idéntica reserva para otras actividades y servicios."

https://seu.castelldefels.org/validar


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 21 de juliol de 2015 (Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del dia 
10/08/2015),
 
R E S O L C:
 
Primer.- Aprovar les bases de la convocatòria per a la constitució d'una borsa de treball 
perfil de tècnic superior en dret de serveis econòmics, subgrup A1, de l’escala 
d’Administració General de la plantilla de personal funcionari, per a la selecció de 
personal vinculat a projectes/programes i/o la cobertura de necessitats temporals o 
interinitats de l'Ajuntament de Castelldefels del mateix o similar perfil.

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

És objecte d’aquesta convocatòria el procés de selecció per la constitució d'una borsa 
de treball perfil de tècnic/a superior en dret, subgrup A1, de l’escala d’Administració 
General de la plantilla de personal funcionari per a la selecció de personal vinculat a 
projectes/programes i/o la cobertura de necessitats temporals o interinitats de 
l'Ajuntament de Castelldefels del mateix o similar perfil.

La borsa de treball es constituirà amb els aspirants que aprovin totes les proves de 
forma ordenada per puntuació, essent possible efectuar una entrevista de concreció 
de perfil per a les propostes de contractació o nomenament que siguin de perfils 
similars, del subgrup A1, al convocat a través d'aquest procés.
Aquesta borsa de treball tindrà una validesa fins a la creació d'una de nova o el seu 
esgotament.

Les funcions, tasques, comeses, i retribucions seran les contemplades en la Relació de 
llocs de treball d’aquest Ajuntament, actualitzada pel Ple municipal en sessió del dia 28 
de gener de 2016. 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). Lloc: 2.220.00.00.01

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:  7.5, 7.6, 8.1 i 8.4 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:

TITULACIÓ:
1) Estar en possessió d'una de les següents titulacions: Estar en possessió del títol 
universitari de llicenciat o graduat en Dret.

Si es tracta d'un títol obtingut a l'estranger, cal disposar de l'homologació 
corresponent del Ministeri d'Educació i Ciència.

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.

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) i també a l’abast en l’Oficina 
d’Atenció Ciutadana d’aquest Ajuntament (horari: de dilluns a dijous de 8 a 19.30, 
divendres de 8 a 15 i dissabtes de 10 a 13). 

La instància s’ha de presentar en l’esmentada Oficina, juntament amb fotocòpia del: 
DNI, títol acadèmic requerit per participar 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 
als butlletins oficials.

El CV i 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.

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.

BASE 4. ADMISSIO DELS/DE LES ASPIRANTS
 

http://www.castelldefels.org/


Finalitzat el termini de presentació d’instàncies, la Presidència de la Corporació 
aprovarà la llista provisional dels/de les aspirants admesos i exclosos/es, que es farà 
publica  a la web municipal i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament. 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, el lloc, el dia i l’hora de 
realització de la primera prova.
Remissió a la base general.

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/a: El Director de Règim Interior, suplent la cap de Personal o empleat públic 
en qui delegui.

Secretari/ària: El/la de la Corporació o empleat públic en qui delegui. Actua amb veu 
però sense vot.

Vocals: Quatre  tècnics de l’Ajuntament i/ o d’una altra Administració Pública.  

Observador/a:  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.

DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS SELECTIU 

Primer exercici  (base 7.1. Generals):

Prova teòrica que constarà d’un únic exercici consistent en un qüestionari tipus test 
amb tres respostes alternatives, sobre el contingut del temari especificat a l’annex 1 de 
les presents bases. La puntuació serà de 0 a 10 punts. Quedaran eliminats els/les 
aspirants que no obtinguin una puntuació igual o superior a 5 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.

Segon exercici (base 7.2 Generals):

Prova de nivell de suficiència de català (C1 del MECR) o equivalent. Qualificació d’apte 
o no apte. Prova eliminatòria. 
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. Qualificació d’apte o no apte. Prova eliminatòria.
Remissió a la base 7.3 Bases Generals

Quart exercici (base 7.4): 

Prova de caràcter pràctic.

Consisteix a donar solució, ja sigui per escrit o oralment,  a criteri del Tribunal, diversos 
supòsits o preguntes, que poden ser tipus test o a desenvolupar, de caràcter pràctic 
relacionats amb les tasques o funcions pròpies del lloc de treball (annex 2). El temps 
màxim per la prova serà de màxim 90 minuts, a determinar pel tribunal en el moment 
de proposar la prova.

La puntuació serà de 0 a 20 punts. Quedaran eliminats els/les aspirants que no 
obtinguin una puntuació igual o superior a 10 punts.

En cas de consistir en preguntes a desenvolupar, la puntuació de la prova s'obtindrà 
amb la mitjana aritmètica de les puntuacions atorgades per cada membre de la 
Comissió Qualificadora present. 
En cas de consistir la prova en preguntes tipus test s'aplicarà la fòrmula de correcció 
especificada en la base  7.1 en relació al valor de 20 punts d'aquesta prova.

VALORACIÓ DE MÈRITS . Remissió Base 8. 

Un cop finalitzada la fase d'oposició, s'obrirà un termini publicat al web municipal de 
presentació per a l'entrega 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 8.5  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 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 a les del perfil de lloc de treball (fitxa rrlt) i en la categoria 
de tècnic superior, subgrup A1 , en dret.

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

8.5) Base 8.5 de les Bases Generals.

Remissió a les bases generals, 8.5. amb la concreció següent:

Es valoraran les titulacions i cursos de formació específica relacionada amb el lloc de 
treball i les funcions relacionades necessàries per desenvolupar les tasques del lloc de 
treball, segons el següent barem:

Postgrau: 0,75 punts.
Màster: 1 punt
Titulació universitària addicional de nivell equivalent o superior a la requerida 
per a participar en el procés i que resti relacionada amb les funcions del perfil 
convocat: 1 punt.

La puntuació màxima serà de 3 punts.

ENTREVISTA. Remissió Base 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, només passaran  a la  realització de l'entrevista per 
competències les 15 persones aspirants millor classificades. En cas d'empat a la posició 
15, passaran a la prova totes aquelles persones empatades en aquesta posició. 



Els aspirants que ocupin un lloc en la borsa posterior al número 15, podran ser 
entrevistats en el moment de necessitat de contractació o nomenament posterior, per 
ajustar el perfil al lloc a cobrir atesa la polivalència de la borsa per a la cobertura de 
necessitats temporals de perfils similars a l'establert a l'annex 2.

La puntuació que s'atorgarà a l'entrevista serà l'establerta a la base 9 de les bases 
generals, 5 punts.

QUALIFICACIÓ DEFINITIVA I RESTA DEL PROCÉS

Remissió a les Bases 10-19 de les Bases Generals
La contractació o nomenament de la persona seleccionada s'efectuarà en les 
condicions establertes en tot cas en la fitxa del lloc de treball de l'annex II en cas de 
posseir-se titulació acadèmica superior a la requerida en aquest procés.

ANNEX 1: 
PROGRAMA DE TEMES

Tema 1.- Les fonts del dret. L'aplicació de les normes jurídiques. L'eficàcia de les normes 
jurídiques.

Tema 2.- El dret de propietat. Formes d'adquirir i perdre el domini. La comunitat de béns. 
La possessió. L’usdefruit. La servitud.

Tema 3.- La contractació en l'àmbit civil i administratiu. Elements i requisits. Consumació i 
efectes. Ineficàcia. Interpretació i rescissió. La compra-venda: concepte i elements 
personals. El preu. La permuta. La donació. 

Tema 4.- Règim econòmic matrimonial. La societat de guanys. La separació de béns. La 
transmissió mortis-causa de la propietat. Particularitats del dret civil de Catalunya.

Tema 5.- La jurisdicció contenciosa-administrativa. Naturalesa. Òrgans. Capacitat 
processal. La legitimació. La representació. L'objecte del recurs contenciós-administratiu. 
L'execució de sentències.

Tema 6.- La Llei d’enjudiciament civil. Disposicions generals relatives als judicis civils. Els 
processos declaratius: judici ordinari i judici verbal. El procés d’execució.

Tema 7.- Els drets de les persones en les seves relacions amb les Administracions 
Públiques. El dret i l'obligació de relacionar-se electrònicament.



Tema 8.- La Constitució Espanyola de 1978. L'organització territorial de l'Estat. Les 
Comunitats autònomes: creació, estructura i competències. Els Estatuts d’Autonomia. 
L’Estatut d’Autonomia de Catalunya.

Tema 9.- L'acte administratiu. Concepte. Elements. Classes. El silenci administratiu.

Tema 10.- Els òrgans administratius. Competència dels òrgans. Delegació, 
desconcentració i descentralització de funcions. Validesa i eficàcia dels actes 
administratius.

Tema 11.- La Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú: principis generals i àmbit d’aplicació. El procediment administratiu: 
iniciació, tramitació i resolució.

Tema 12.- Els interessats en el procediment administratiu. Capacitat d'obrar i 
representació. Supòsits de paralització i caducitat del procediment. La suspensió de 
l’executivitat dels actes administratius.

Tema 13.- Els recursos en via administrativa: concepte i classes. La legitimació per a 
recórrer. La matèria subjecte de recurs. Els motius d'impugnació dels actes 
administratius.

Tema 14.- Les ordenances i els reglaments de les entitats locals. Classes. Procediment 
d'elaboració i aprovació.

Tema 15.- El Pressupost de les entitats locals. Bases d'execució del pressupost. La 
tresoreria de les entitats locals. La comptabilitat de les entitats locals. Control i 
fiscalització.

Tema 16.- El Dret Tributari. La Llei General Tributària. 

Tema 17. La potestat reglamentària en matèria tributària. Les ordenances fiscals. El 
procediment d'aprovació i de publicació. Recursos contra els actes d'imposició, ordenació 
i aplicació dels tributs. L’aplicació dels tributs: la gestió tributària.

Tema 18.- Els tributs. Impostos, taxes i contribucions especials.

Tema 19.- Elements essencials dels tributs. La base imposable i la base liquidable. El tipus 
de gravamen. El deute tributari. Formes d'extinció del deute tributari. El pagament. 

Tema 20.- La relació jurídic-tributària. Concepte, naturalesa i elements. El fet imposable: 
concepte i classes. El subjecte passiu. Els responsables del tribut. La capacitat d'obrar en 
el dret tributari. El domicili fiscal. Cens i identificació de contribuents.



Tema 21.- La revisió econòmic-administrativa: procediment i efectes. La suspensió del 
procediment.

Tema 22.- La revisió en via administrativa dels actes de naturalesa tributària. Les 
particularitats de la revisió administrativa en l'esfera local. El recurs de reposició.

Tema 23.- L'Impost sobre béns immobles. La gestió cadastral i la gestió tributària.

Tema 24.- L'Impost sobre activitats econòmiques. La delegació de la gestió censal.

Tema 25.- L'Impost sobre vehicles de tracció mecànica. 

Tema 26.- L'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.

Tema 27.- L'Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.

Tema 28.- Els preus públics. Altres ingressos no tributaris.

Tema 29.- L’activitat recaptadora de les entitats locals. 

Tema 30.- El règim d’inspecció i sanció en matèria tributària i de seguretat vial. 
Procediment i classes.



ANNEX 2
FITXA RLLT



 







      

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

Castelldefels, 22 de maig de 2017
 

Signat electrònicament el 26/05/2017, 10:55:07

T-CAT P LOURDES ARMENGOL AYMERICH |37687633V

Ajuntament de Castelldefels

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