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Personal i Serveis Generals
Núm. Exp.: 2019/13785
Selección de personal temporal

ANUNCI

La regidora-delegada de Règim Interior de l'Ajuntament, el 14/11/2019, ha dictat la resolució 
següent:

Atès que la borsa de treball de suport administratiu o similar (auxiliar administratiu, 
tècnic Auxiliar, auxiliar tècnic amb funcions de suport administratiu, etc.) així com per 
cobrir absències del personal de plantilla del subgrup C1 o C2 de suport administratiu 
per diversos motius, prorrogada per decret de la regidora-delegada de Règim Interior, 
de data 31 de gener de 2018, i que aquesta borsa es preveu pugui quedar exhaurida en 
breu termini, essent necessari obrir un procés urgent  i per tal de donar cobertura a les 
possibles necessitats de substitució de personal de les àrees municipals.
 
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 27 de juny de 2019 (Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del dia 
02/07/2019),
 
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 PROVISIÓ DE PERSONAL TEMPORAL, 
DE SUPORT ADMINISTRATIU, AUXILIAR ADMINISTRATIUS o SIMILAR, subgrup C1 o C2, 
per cobrir necessitats temporals de personal, amb caràcter subsidiari a la borsa de 
treball actualment existent i pel sistema de CONCURS de MÈRITS.

OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA  (Bases Generals 1)

Es la constitució d’una borsa de treball, d’acord amb el que disposa l’article 10 de 
l’EBEP, mitjançant concurs de mèrits, del PROCÉS DE SELECCIÓ, AMB CARÀCTER 
D'URGÈNCIA,  PER A PROVISIÓ DE PERSONAL TEMPORAL, DE SUPORT ADMINISTRATIU, 
AUXILIAR ADMINISTRATIU o SIMILAR, subgrup C1 o C2, per cobrir necessitats 
temporals de personal, amb caràcter subsidiari a la borsa de treball actualment 
existent i en previsió del seu possible esgotament.

La constitució d’aquesta borsa de treball no anul·la la vigència de l’anterior de suport 
administratiu o similar (auxiliar administratiu, tècnic Auxiliar, auxiliar tècnic amb 
funcions de suport administratiu, etc.), es a dir, que les persones que integren la borsa 
anterior no han de participar en aquest procés, atès que aquest nova convocatòria 
genera una borsa que amplia l’anterior amb caràcter secundari. En cas d'esgotament 
de la borsa principal (31.1.2018), no existència d’adequació de perfil o no disponibilitat 
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de les persones s'acudirà a la llista ordenada per puntuació resultant del present 
procés selectiu, per a contractacions/nomenaments temporals de curta durada. 

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.

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 7.1, 7.4, 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, i amb caràcter general les funcions i 
competències descrites a l’annex 1 d’aquesta convocatòria. 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.

La vigència de la borsa serà fins a l’esgotament de la borsa principal, i sempre que no 
hi hagi una borsa nova resultant d’un procés d’Oferta Pública d’ocupació del mateix 
perfil.

REQUISITS DELS ASPIRANTS (Bases Generals 2)

Estar en possessió del títol Batxiller o equivalent.

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).

Acreditar el 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. 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 (nivell C1).

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 de 
l’anunci a la pàgina web municipal d'acord amb la base 5.10 de les bases generals i 
atesa la urgència justificada.

El formulari RRHH001 s’ha de presentar en l’esmentada Oficina, identificant amb 
claredat la referència exposada a la base 1 d’aquesta convocatòria, 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 
juntament amb els contractes/nomenaments o informe de vida laboral 
juntament amb els certificats d'empresa.

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).

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 
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, adjuntat al correu electrònic els documents requerits a la 
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convocatòria (No mèrits). S’exceptuen els presentats mitjançant la seu electrònica 
d’aquest Ajuntament.

En tot cas, la documentació original serà aportada abans de la contractació o 
nomenament.

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 i exclosos/es per perfil, que 
es farà publica  a la web municipal. 

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. Juntament amb la 
llista, es farà pública la composició de la Comissió Qualificadora.
  
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: El Director de Règim Interior o empleat públic en qui delegui.

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

Vocals: Tres  tècnics de l’Ajuntament o d’una altra Administració Pública i un vocal de 
l'EAPC. 

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 D’OPOSICIÓ (Bases generals 7)



7.2. Prova de coneixements de la llengua catalana (Base General 7.2)

Prova de nivell C1 de català o equivalent. 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.

7.3. Prova de coneixements de llengua castellana (Base General 7.3)

Aquesta prova serà obligatòria només per a les persones aspirants que no tinguin la 
nacionalitat espanyola.

FASE DE CONCURS (Bases generals 8)

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 de la documentació 
presentada. Els  mèrits  no acreditats degudament de forma documental no seran 
tinguts en consideració per la Comissió.

S'hauran d'acreditar els cursos de formació relacionats amb les funcions de la 
categoria, mitjançant fotocòpia del diploma/certificat de realització de la formació, així
com l'experiència professional la qual s'haurà d'acreditar amb la vida laboral més la 
fotocòpia dels contractes o el certificat de serveis prestats expedit per l'empresa o 
administració.

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

8.2) Formació especialitzada. Per acreditació de cursos relacionats amb el 
desenvolupament de les tasques de suport administratiu, auxiliar administratiu o 
similar relacionats amb les funcions administratives,  en centres públics o privats. El 
tribunal atorgarà fins a 2 punts, d’acord amb el barem publicat al web municipal.

L'acreditació de la formació es farà mitjançant còpia de la certificació, amb 
especificació de l'entitat organitzadora, denominació del curs i durada del curs en 
hores. En cas que la documentació acreditativa tingui un número de registre o codi que 
permeti la validació de la seva autenticitat no serà necessària la seva compulsa.

8.3) Experiència professional. El tribunal valorarà haver prestat serveis professionals, 
desenvolupant tasques de suport administratiu, auxiliar administratiu o similar. El 
tribunal atorgarà 0,5 punts per cada any de servei, amb un màxim de 3 punts .

L'experiència professional en administracions, empreses o entitats del sector públic 
s'ha d'acreditar mitjançant certificació de l'òrgan competent amb indicació expressa de 



l'escala i subescala o categoria professional desenvolupada, funcions, període de 
temps, data de finalització, règim de dedicació i experiència adquirida.

L'antiguitat i els serveis prestats a l'Ajuntament de Castelldefels serà suficient amb 
esmentar-los i no caldrà que s'acreditin documentalment, s'admetran i valoraran en 
base a les dades que obrin en els expedients personals de les persones aspirants. 
Caldrà acreditar documentalment els serveis prestats a organismes autònoms o altres 
ens vinculats o dependents de l'Ajuntament de Castelldefels. 

L'experiència professional a l'empresa privada com a treballador assalariat per compte 
aliè s'ha d'acreditar mitjançant informe de vida laboral actualitzat acompanyat de 
fotocòpia del/s contracte/s de treball o certificació de l'empresa que indiqui els serveis 
prestats, la categoria professional i les funcions, el període de temps, data de 
finalització, i el règim de dedicació.

Els serveis prestats a les administracions públiques en qualitat de personal eventual no 
es valoren.

ENTREVISTA PERSONAL 

Remissió a l’establert a la base 9 de les Bases Generals.

Les persones aspirants seran ordenades de major a menor puntuació a partir de la 
nota que resulti del sumatori de la fase anterior.

Un cop ordenades, passaran les cinc primeres persones per ordre de puntuació que 
restin disponibles per a la realització de l'entrevista i concreció del perfil amb el cap del 
departament corresponent i representació del departament de Personal, amb 
participació voluntària de la representació sindical.

En cas d'empat a la posició de puntuació passaran a entrevista totes aquelles persones 
empatades en la posició de les cinc primeres persones i així successivament.

El resultat de l'entrevista serà d'apte o no apte per al perfil del lloc de treball o 
funcions concretes a realitzar, el responsable de l’àrea de referència emetrà informe 
motivat per a la contractació temporal o nomenament d’interinitat.

Les persones que resultin no aptes restaran en la mateixa posició o ordre de la borsa 
essent candidates a una altra entrevista en cas que el perfil objecte de contractació o 
nomenament sigui diferent.

En cas de no superació del període de prova de dos mesos la persona serà exclosa de 
la borsa de treball.



Remissió a les Bases 10-17 de les Bases Generals.

ANNEX 1

Funcions genèriques dels llocs de treball Auxiliar Administratiu i  Administratiu o 
similar.

- Efectuar una atenció òptima i de qualitat a la ciutadania informant, resolent i 
canalitzant les diferents peticions i /o consultes o bé orientant d’acord als criteris 
establerts.
- Contribuir en allò que li correspongui en el funcionament del sistema de qualitat, per 
assegurar que es porti a terme allò que està establert.
- Efectuar la gestió administrativa, per donar suport a la secció en totes les activitats 
que es realitzen.
- Participar en el procés d’autoavaluació, avaluació, entrevista de millora de 
competències, seguiment de la mateixa, així com en els acords als que es compromet 
com a conseqüència d’aquest procés.
- Executar total o parcialment processos o projectes administratius de l'àmbit 
competencial. L’àmbit competencial i profunditat de les tasques està en funció de 
l’estructura de l’Àrea, projectes i objectius establerts per l’Àrea.
- Resoldre sobre els processos del que és propietari i efectuar propostes de resolució o 
implantació.
- Facilitar la transversalitat de gestió i la integració de sistemes de treball i objectius.

Competències genèriques dels llocs a cobrir d’Auxiliar administratiu i Administratiu, o 
similar.

Adaptació.
Aprendre a aprendre
Competència digital
Compromís amb l’organització
Comunicació
Gestió de la informació
Iniciativa
Orientació a la ciutadania
Orientació als resultats
Redacció de documents

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

Castelldefels, 14 de novembre de 2019
 



Signat electrònicament el 15/11/2019, 9:33:18

Lourdes Armengol i Aymerich

Ajuntament de Castelldefels

La regidora-delegada de Règim Interior, 

Arxiu Municipal  i Igualtat,
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