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Personal i Serveis Generals
Núm. Exp.: 2019/11169
Selección de personal temporal

ANUNCI

La regidora-delegada de Règim Interior de l'Ajuntament, el 12/09/2019, ha dictat la resolució 
següent:

Atès la petició emesa pel  Cap de la Secció d’Obres i Edificis Municipals expressant la 
necessitat urgent de cobrir provisionalment l’absència de personal de perfil Tècnic/a 
Mitjà/ana Arquitecte, subgrup A2, escala d’administració especial,  així com la creació 
d'una borsa de treball d'aquest perfil tècnic.

Atès la petició d’obertura d’aquesta convocatòria per la Direcció de Règim Interior, de 
data 06 de setembre de 2019.

Vist el Decret de l’alcalde de data 1 de març de 2012 que possibilita  la contractació de 
personal per les substitucions de personal derivades de maternitats i excepcionalment 
per d’aquells altres supòsits baixa per malaltia, accident de treball o indisposicions en 
els serveis estipulats com a obligatoris per l’article 26 de la llei de bases de règim local 
per a municipis de més de 50.000 habitants.

Atès i que no es disposa de borsa de treball del mateix o similar perfil que compleixi els 
requisits necessaris per poder donar cobertura a aquest lloc de treball.

Atès l’Acord de Condicions per al personal funcionari d’aquest Ajuntament pels anys 
2017-19, en relació al que estableix l’article 10.1 a)  de la Llei 7/2007, de 12 d’abril de 
l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, en la redacció introduïda per a recent Llei 15/2014, 
de 16 de setembre, de Racionalització del Sector Públic i d'altres mesures de reforma 
administrativa (BOE núm. 226 de 17.09.2014) que disposa: "Són funcionaris interins 
aquells que, per raons expressament justificades de necessitat i urgència, són 
nomenats com a tals per al desenvolupament de funcions pròpies de funcionaris de 
carrera, quan concorri alguna de les següents circumstàncies: (...)) La existència de 
places vacants quan no sigui possible la seva cobertura per funcionaris de carrera.”

Atès l'acord del ple de 20 de desembre de 2018 d'aprovació del pressupost i la plantilla 
de l'exercici 2019 d’aquest Ajuntament i vist que existeix dotació pressupostària 
suficient al capítol I per fer front a les despeses de les substitucions per baixes per 
IT/AT, maternitats, permisos, excedències i reduccions de jornada per cura d’infant, 
etc.

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),
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R E S O L C:
 
Primer.- Aprovar les bases específiques per a la constitució d’una borsa de treball 
urgent, per substitucions temporals,  del perfil d’arquitecte/a tècnic/a, subgrup A2, de 
la Secció d’Obres i Edificis Municipals d’aquest Ajuntament.

CONVOCATÒRIA DE SELECCIÓ PER A LA CONSTITUCIÓ AMB CARÀCTER D'URGÈNCIA 
D’UNA BORSA DE TREBALL DE L'AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS AMB PERFIL  
D'ARQUITECTE/A TÈCNIC/A, SUBGRUP A2, DE SERVEIS TERRITORIALS.

OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA 

Es objecte d'aquestes bases la regulació del procés de selecció per a la creació per 
urgència d'una borsa de treball,  de la categoria de Tècnic/a Mitjà/ana, especialitat 
arquitectes tècnics, subgrup A2, de la secció d’obres i edificis municipal per a cobrir 
possibles contractacions de caràcter temporal de la plantilla de personal de 
l'Ajuntament de Castelldefels que es puguin produir en aquesta secció. 

La vigència d'aquesta borsa serà SIS MESOS, prorrogable per decret fins a la creació 
d'una de nova o fins al seu exhauriment.

Les funcions, retribucions i condicions de treball corresponents a les places que es 
convoquen seran les establertes al lloc d'adscripció de la RLLT que es realitzarà 
posteriorment amb caràcter provisional fins la provisió del lloc de treball. 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.

La formació acadèmica exigida és actualitzada en aquestes bases. 

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 de selecció, 
aprovades pel Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el dia 29 de maig de 2008, 
publicades en el DOGC número 5155, del dia 18 de juny de 2008, excepte en allò 
expressament exclòs o regulat en aquesta convocatòria i les actualitzacions legals 
corresponents, amb reducció dels terminis pel caràcter d'urgència.



Queden excloses d’aquest procés de selecció les bases números: 7.1 7.3, 7.5, 8.1, 8.2, 
8.3 8.4 i 8.5 de les esmentades Bases Generals.

REQUISITS DELS ASPIRANTS 

Estar en possessió de la titulació de formació universitària de:

- Grau d'Arquitectura Tècnica i Edificació, Grau en Arquitectura Tècnica o titulació 
equivalent.

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).

En cas d'invocar un títol equivalent a l'exigit s'estarà al que disposa el RD 1272/2003, 
de 10 d'octubre, pel qual es regulen les condicions per a la declaració d'equivalència 
dels títols d'ensenyament superior universitari*. 
*Títols universitaris oficials de grau i de màster que habiliten per a l'accés o exercici 
d'activitats professionals regulades: ... Titulacions de grau que habiliten professions 
regulades d'enginyeria tècnica: En execució de l'article 12.9 (per a títols de Grau) del 
Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, es va publicar la Resolució de 15 de gener de 
2009, de la Secretaria d'Estat d'Universitats, per la qual es publica l'Acord de Consell de 
Ministres, en què s'estableixen les condicions a les quals s'hauran d'adequar els plans 
d'estudis conduents a l'obtenció de títols que habilitin per a l'exercici de les diferents 
professions. Ordre CIN/351/2009, de 9 de febrer, per la qual s'estableixen els requisits 
per a la verificació dels títols universitaris oficials que habilitin per a l'exercici de la 
professió (BOE núm. 44, de 20 de febrer de 2009).

- Carnet de conduir tipus B i resta de requisits establerts a les Bases Generals.

- Acreditar el nivell de suficiència de català (C1) 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 el tribunal 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:

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 

http://www.castelldefels.org


d’Atenció Ciutadana d’aquest Ajuntament (www.castelldefels.org/oac), en el termini 
de 10 dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació d’aquestes bases al 
web de l’Ajuntament, prèvia publicació al BOPB.

La instància s’ha de presentar en l’esmentada Oficina, juntament amb fotocòpia de:

 - DNI
- Títol acadèmic requerit per participar
- Certificació del nivell C1 de català establert a la base 2.
- Carnet de conduir tipus B
- Curriculum Vitae 

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

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 
(LPACAP) 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.

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 i sempre abans de la publicació 
de la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos 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 (no els mèrits). Se n’exceptuen els presentats mitjançant la seu 
electrònica d’aquest Ajuntament.

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 cas de no presentar 
la documentació requerida en el termini establert, la persona serà exclosa del procés 
selectiu o de la proposta de nomenament/contractació, segons s'escaigui.

http://www.castelldefels.org/oac
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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.

Les posteriors publicacions es faran a la pàgina web municipal.

ADMISSIÓ DELS/DE LES ASPIRANTS
 
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 
pública 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, el lloc, el dia i l’hora de realització de la primera prova.
 
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: La cap de la Secció 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: Tres tècnics de l’Ajuntament i/ o d’una altra Administració Pública. 
Un representant de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.

Observador/a:designat a proposta dels representants dels funcionaris, 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.

mailto:personal@castelldefels.org


DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS SELECTIU

Remissió a les Base general 6.

FASE D'OPOSICIÓ (Bases Generals 7)

Resta exclosa la base 7.1.

Els establerts en les bases 7.2 i 7.4 de les Bases Generals esmentades anteriorment.

Segon exercici (7.2 de les bases generals) 

Prova de coneixement de la llengua catalana: nivell exigit C o equivalent.
Per tots aquells aspirants que no hagin acreditat la suficiència del nivell de català 
realitzaran específicament una prova de nivell.
La qualificació d’aquesta prova serà d’Apte o No Apte.

Tercer exercici (Base general 7.3) 

Prova de coneixements de la 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.

Quart exercici (7.4. de les bases generals).

Prova de caràcter pràctic. De caràcter  eliminatori. 

Consisteix a donar solució, per escrit, a criteri de la Comissió Qualificadora, a un o 
diversos supòsits de caràcter pràctic relacionats amb el temari específic detallat a 
l’annex 1 d’aquesta convocatòria.

La puntuació de la prova s’obtindrà amb la mitjana aritmètica de les puntuacions 
atorgades per cada membre de la Comissió Qualificadora present. Cadascun dels 
membres del tribunal en farà una valoració  de 0 a 20 punts. Queden eliminats els/les  
aspirants que no obtinguin una puntuació mínima de deu punts.

La Comissió Qualificadora pot disposar que cada aspirant llegeixi el seu exercici i li pot 
demanar els aclariments que consideri oportuns.

FASE DE CONCURS 



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 tasques del lloc de treball que es convoca 
temporalment degudament acreditada. 
Es valorarà la formació relacionada amb l'àmbit de via pública i de medi ambient.

La Comissió atorgarà màxim 2 punts.

8.3) La Comissió Qualificadora valorarà especialment l’experiència professional, 
degudament acreditada documentalment, en funcions anàlogues a les del perfil  a 
cobrir temporalment. Experiència professional en el sector públic en funcions 
relacionades amb els coneixements especificats a la base 8.2.

La Comissió atorgarà 0’5 punts per any complert de servei, màxim 2,5 punts.

ENTREVISTA PERSONAL/COMPETÈNCIES

Les persones aspirants que hagin superat la prova anterior, 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 l'entrevista que avaluarà el seu grau 
d'adequació al perfil del lloc de treball sobre un màxim de 5 competències 
predeterminades en el perfil professional del lloc de treball (RLLT), que es publicaran
amb una antelació de dos dies a la web municipal.

L'entrevista per competències puntuarà fins a un màxim de 5 punts i es realitzarà a
càrrec de l’Àrea de Règim Interior. 

Els aspirants que tinguin un 0 en alguna competència o no arribin al 2,5 en el total de 
l'entrevista per competències seran declarats no aptes. La falsedat demostrada en les 
respostes comportarà l'eliminació de l'aspirant.

ORDRE DE LA BORSA I PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ

Finalitzada la valoració dels mèrits i, si escau, de l’entrevista personal, la Comissió 
Qualificadora confeccionarà la llista dels aspirants ordenada per ordre de puntuació, 
atorgant la primera puntuació a l’aspirant amb més puntuació i de forma descendent 
dintre de cada especialitat.

En el moment que es produeixi una proposta de contractació es seguirà l’ordre de 
puntuació establert a la borsa, excepte en cas de renúncia o situació excepcional de 



l’aspirant prèviament informada. No obstant això, aquesta borsa no  condiciona les 
decisions que respecte d’això pugui adoptar la unitat corresponent de Recursos 
Humans en matèria de selecció de personal degudament justificades.

La Comissió de Selecció valorarà la possibilitat de realitzar una entrevista personal als 
aspirants i/o als 5 aspirants amb millor puntuació en el moment de cada contractació 
temporal per concreció del perfil amb el cap del departament corresponent i el 
departament de Personal, amb presència d'observador/s sindical/s.

ANNEX 1

TEMARI ESPECÍFIC

Tema 1. Els contractes  al sector públic. El contracte menor. 

Tema 2. Els contractes al sector públic. El contracte obert simplificat.

Tema 3. Dibuix assistit per Ordinador (CAD).

Tema 4. Impermeabilitzacions de cobertes. Sistemes per a evitar filtracions d’aigua als 
edificis.
 
Tema 5. Codi Tècnic de l’edificació: Document Bàsic SI. Seguretat en cas d’incendi. 
Document Basic SI3 Evacuació dels ocupants.

Tema 6. Codi Tècnic de l’edificació: Document Bàsic HE. Estalvi d’energia. Document 
Bàsic HE1 Limitació de la demanda energètica.

Tema 7. Llei d’ordenació de l’edificació: Obligacions del Director d’obra i del director 
d’execució d’obra.

Tema 8. Requisits de seguretat i salut a les obres de construcció. Responsabilitats de 
l’empresa constructora.

Tema 9. Requisits de seguretat i salut a les obres de construcció. Responsabilitats del 
Coordinador/a de Seguretat.

Tema 10. Requisits de seguretat i salut a les obres de construcció. Responsabilitats del 
promotor/a.



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

Castelldefels, 9 de setembre de 2019
 

Signat electrònicament el 13/09/2019, 10:11:53

Lourdes Armengol Aymerich - DNI 37687633V (TCAT)

Ajuntament de Castelldefels

La regidora-delegada de Règim Interior, 

Arxiu Municipal  i Igualtat,
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