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Personal i Serveis Generals
Núm. Exp.: 2019/15639
Selecció de personal permanent

ANUNCI

Isabel Bobet Viladot, Secretària de l'Ajuntament de Castelldefels (Baix Llobregat),

C E R T I F I C O :

Que la regidora-delegada de Règim Interior, Arxiu Municipal i Igualtat de l'Ajuntament, 
en data 17/12/2019 , va dictar la resolució que us transcrivim a continuació:

VIST l'acord del ple de 20 de desembre de 2018 d'aprovació del pressupost i plantilla  
per a l'exercici 2019 d’aquest Ajuntament.

VIST l'aprovació, per la Junta de Govern Local en sessió del dia 30 de novembre de 
2017, de l’Oferta Pública d’Ocupació d’aquesta Corporació pel 2017, prèviament 
negociada amb la representació sindical, en compliment del que disposa l’article 285.1 
del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya. 

VIST la publicació de l'OPO 2017 als Diaris Oficials (DOGC número 7517, de 15.12.2017 
i BOPB de 19.12.2017), on consta l'oferta d’una plaça vacant de Tècnic Mitjà en 
Turisme, subgrup A2, escala d'administració especial.

Atesa la publicació al BOP de Barcelona de data  09/01/2019, Núm. Registre / Núm. 
Registro: 022019000006 , i al DOGC número 7784, de data 9 de gener de 2019 de 
l'Oferta Pública d'Ocupació per a l'any 2018 aprovada per Junta de Govern Local de 
data 13 de desembre de 2018 i que conté l’oferta pública de 1 plaça vacant de Tècnic 
Mitjà (turisme), escala d'administració especial, subgrup A2 pel sistema de concurs- 
oposició lliure.

ATÈS l'article 70 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, pel qual 
s’aprovà el Text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic (TREBEP), 
d’execució de l’OPO en el període de tres anys.

VIST les Bases generals reguladores dels processos selectius del personal al servei de 
l'Ajuntament de Castelldefels, publicades al DOGC 5155, de data 18/06/2008 i l'article 
47 de l'Acord de condicions de treball de la mesa general  de matèries comuns pel 
personal al servei de l'Ajuntament de Castelldefels (Laboral i Funcionari) vigent per als 
anys 2017, 2018 i 2019,  així com la negociació amb la representació sindical de les 
presents bases específiques.

ATÈS l'acompliment del tràmit d'informació i consulta a la Junta de Personal d'acord 
amb l'establert a l'article 55 de l'Acord de condicions de treball de la mesa general  de 
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matèries comuns per al personal al servei de l'Ajuntament de Castelldefels (funcionari i 
laboral), vigent per als anys 2017, 2018 i 2019.

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 bases específiques per la convocatòria per proveir dues places de 
Tècnic Mitjà  Turisme , subgrup A2, de l’escala d’administració especial, de la plantilla 
de funcionaris d’aquest Ajuntament, amb el contingut següent:

CONVOCATÒRIA QUE HA DE REGIR EL PROCÉS DE SELECCIÓ, MITJANÇANT CONCURS-
OPOSICIÓ, DE DUES PLACES DE TÈCNIC MITJÀ, SUBGRUP A2, DE L'ESCALA 
D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, DE L’ ÀMBIT DE TURISME I DE CULTURA DE 
L'AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS I CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL.

OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA (Base general 1)

És l’objecte inicial d’aquesta convocatòria la provisió de dues places de tècnic mitjà en 
l’àmbit de turisme i turisme cultural, subgrup A2, mitjançant concurs-oposició lliure, 
així com la constitució d'una borsa de treball per a possibles necessitats de 
contractació/nomenament per a llocs amb perfil igual o similar. 

La vigència d'aquesta borsa serà d’un any, 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.
 
La formació acadèmica exigida és concretada 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, que es traslladarà al Tribunal Qualificador.

L'adscripció definitiva als llocs de treball s'efectuarà un cop superat el període de 
prova.



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.

Queden excloses d’aquest procés de selecció les bases números: 7.5, 7.6 i 8.4 de les 
esmentades Bases Generals.

REQUISITS DELS ASPIRANTS  (Base general 2)

1) Estar en possessió del títol Grau en Turisme o 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 de titulacions obtingudes a l'estranger hauran d'acompanyar-se de l'ordre 
ministerial de reconeixement de títol expedit, de conformitat amb la normativa 
reguladora de l'homologació i consolidació de títols i estudis estrangers.

2) Acreditar coneixements de nivell de suficiència de català (certificat 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 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  (Base general 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 (www.castelldefels.org/oac), en el termini 
de 20 dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació d’aquestes bases al 
web de l’Ajuntament, prèvia publicació de l’anunci respectiu al DOGC  i al BOPB.

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

- DNI

http://www.castelldefels.org
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- Títol acadèmic requerit per participar
- Certificació del nivell C1 de català establert a la base 2 en cas d’exempció.
- Certificat avançat d’anglès, equivalent al nivell B2 del Marc Europeu Comú de 
Referència en cas d’exempció.

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.

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 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.

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.
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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 (Base general 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 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 del Tribunal Qualificador, 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.

TRIBUNAL QUALIFICADOR (Base general 5)

El Tribunal Qualificador el  designarà la Presidència 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 l’art. 
60 de l’EBEP.

La composició a continuació expressada és de nombre màxim de membres: 

President/a: El/La cap de la Secció de Personal o empleat públic en qui delegui.

Secretari/ària: Funcionari/ària del departament de RRHH. 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.

El Tribunal Qualificador podrà disposar la incorporació en les seves tasques 
d’assessor/es especialistes.

DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS SELECTIU (Base general 6)

Remissió a les Base general 6.



EXERCICIS DE L’OPOSICIÓ (Base general 7)

Els establerts en les bases 7, 7.1, 7.2, 7.3 i 7.4 de les Bases generals esmentades 
anteriorment.

Primer exercici (Base general 7.1)

Prova de coneixements específics i generals. De caràcter eliminatori.

Prova teòrica que constarà d’un únic exercici consistent en un qüestionari de trenta 
preguntes tipus test amb respostes alternatives, sobre el contingut del temari de 
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.

Per a la correcció de la prova s'aplicarà la fórmula de correcció establerta a les bases 
generals. Concretament, 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. 

En cas que l’afluència d’aspirants ho permeti, el primer i el quart exercici es podran 
realitzar en el mateix dia, avisant-se en el moment d’assenyalament de la data de la 
prova de coneixements específics i generals amb la publicació de la llista provisional 
d’admesos i exclosos, prèvia publicació i posta a disposició dels aspirants la correcció 
de la primera prova abans de la realització del quart exercici.

Segon exercici (Base general 7.2) 

Prova de coneixements de la llengua catalana. De caràcter eliminatori

Es concreta el nivell de coneixements de nivell de suficiència de català (certificat 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.

Poden restar igualment exempts de realitzar aquesta prova els i les aspirants que hagin 
participat i obtingut plaça en algun procés de selecció per a l’accés a la condició de 
funcionari públic, hagin superat una prova o un exercici de coneixements de llengua 
catalana del mateix nivell o superior al que es demana, sempre i quan aportin la 
documentació que acrediti aquesta circumstància abans de la data de realització de la 
prova de català.



Per realitzar aquesta prova el tribunal comptarà amb l'assessorament de persones 
tècniques especialitzades en normalització lingüística.

La qualificació d'aquest exercici serà d'apte/a o no apte/a.

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 (Base general 7.4).

Prova de caràcter pràctic. De caràcter  eliminatori. 

Consisteix a donar resposta per escrit, oralment o per demostració pràctica, a criteri 
del Tribunal, a un o diversos supòsits de caràcter pràctic relacionats amb les tasques o 
funcions pròpies de les places i/o el temari específic d’aquesta convocatòria.

El format de la prova es concretarà a la llista provisional d’admesos i exclosos.

La puntuació de la prova s’obtindrà amb la mitjana aritmètica de les puntuacions 
atorgades per cada membre del Tribunal Qualificador present. Cadascun dels membres 
del tribunal en farà una valoració  de 0 a 15 punts. Queden eliminats els/les  aspirants 
que no obtinguin una puntuació mínima de 7.5 punts.

En cas que el format d’aquesta prova sigui tipus test la correcció de la prova 
s'efectuarà per aplicació de la fórmula establerta en les bases generals. Concretament, 
la puntuació del qüestionari s'obtindrà per aplicació de la fórmula (NC-1/3NE)/NP*15, 
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 7.5 punts sobre el total de 15 punts de la prova.

PROVA IDIOMES  (Base general 7)

Prova de coneixements de la llengua anglesa. De caràcter eliminatori.

Es realitzarà una prova per determinar que les persones aspirants posseeixen el nivell 
avançat d’anglès, equivalent al nivell B2 del Marc Europeu Comú de Referència.

La durada màxima d’aquesta prova serà determinada pel Tribunal.



La qualificació de la prova serà APTE/A o NO APTE/A i caldrà obtenir la qualificació 
d’APTE/A per a participar en el procés selectiu.

Queden exemptes de la realització d’aquesta prova aquelles persones que acreditin 
documentalment, com a màxim, fins al moment de realització d’aquesta prova, estar 
en possessió del certificat corresponent d’anglès o titulació equivalent oficial, i es 
consideraran com a aptes.

FASE DE CONCURS (Base general 8)

Els mèrits establerts en els punts 8.1, 8.2, 8.3 i 8.5 de la Base general 8, amb els criteris 
de concreció i aplicació següents:

8.1) Formació reglada i acadèmica realitzada en centres oficials, complementària a la 
titulació exigida a les bases, que sigui rellevant i/o estigui relacionada amb l'exercici de 
les tasques pròpies de les places convocades. El Tribunal atorgarà fins a 2 punts.

Llicenciatures, graus  o equivalent 1,5 punts 
Diplomatures 1 punt
Màsters  0,75 punts
Postgraus 0.50 punts

8.2) El Tribunal Qualificador valorarà, d'acord amb el barem predeterminat publicat al 
web municipal, la formació especialitzada directament relacionada amb les tasques de 
les places convocades, degudament acreditada. 

El Tribunal atorgarà màxim 2 punts segons barem de puntuació publicat al web 
municipal.

8.3) El Tribunal Qualificador valorarà l’experiència professional, a l’administració 
pública o a l’empresa privada, degudament acreditada documentalment, en la 
categoria, subgrup A2 i en les  funcions relacionades amb els coneixements 
especificats a la base 8.2, 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.

Aquesta experiència professional s'haurà d'acreditar presentant la vida laboral 
juntament amb els contractes/nomenaments o mitjançant vida laboral juntament amb 
els certificats d'empresa. 



8.5) El Tribunal Qualificador valorarà especialment el nivell d’idiomes d’anglès, francès 
i d’altres idiomes, segons el marc normatiu europeu, i altres aportacions que faci 
l’aspirant que estiguin relacionades amb el lloc a cobrir. Es valorarà màxim 1 punts.

C2...........................0.75
C1...........................0.50
B2...........................0.25 (idiomes CEE, exclòs l’anglès)

El nivell d’idiomes s’acreditarà únicament mitjançant certificat Oficial.

ENTREVISTA PER 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 l'entrevista que avaluarà el seu grau 
d'adequació al perfil de les places sobre un màxim de 5 competències 
predeterminades en el perfil professional de tècnic mitjà, subgrup A2, 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 professionals de la matèria, col·legiats en el Col·legi Oficial de Psicòlegs de 
Catalunya o Organisme Públic especialitzat en presència de com a mínim un membre 
del Tribunal.  Els aspirants que obtinguin 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.

QUALIFICACIÓ DEFINITIVA (Base general 10)

Remissió a la Base general 10.

LLISTA D’APROVATS I PROPOSTA DE NOMENAMENT (Base general 11)

Remissió a la Base general 11.

PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS (Base general 12)

Remissió a la Base general 12.

NOMENAMENT, PERÍODE DE PROVA, INCOMPATIBILITATS, INCIDÈNCIES, RÈGIM 
D’IMPUGNACIONS I TEMARI.

Remissió a les Bases generals 13-19

................................................................................................................. 



ANNEX I. 

TEMARI 

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

2. L’organització territorial de l’Estat. 

3. La responsabilitat de l’administració Pública. 

4. El municipi. Concepte. El Terme Municipal. La població. L’organització municipal. 
Concepte, classes d’òrgans. 

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

6. El procediment administratiu comú de les Administracions Públiques. Llei 39/2015: 
Títol Preliminar. Disposicions generals. Títol I. Dels interessats en el procediment.

7. El procediment administratiu comú de les Administracions Públiques. Llei 39/2015: 
Títol II. De l'activitat de les Administracions Públiques.

8. El procediment administratiu comú de les Administracions Públiques. Llei 39/2015: 
Títol III. Dels actes administratius.

9. El procediment administratiu comú de les Administracions Públiques. Llei 39/2015: 
Títol IV. De les disposicions sobre el procediment administratiu comú. 

10. El procediment administratiu comú de les Administracions Públiques. Llei 39/2015: 
Títol VI. De la iniciativa legislativa i de la potestat per a dictar reglaments i altres 
disposicions. 

11. Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. Títol Preliminar: 
Disposicions generals, principis d'actuació i funcionament del sector públic. 

12. Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. Títol II: Organització 
i funcionament del sector públic institucional.

13. Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. Títol III: Relacions 
Interadministratives. Principis generals. Deure de col·laboració. Tècniques de 
col·laboració i cooperació. Òrgans de cooperació. 



14. La Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter 
Personal. Títol I: Disposicions generals. Principis de la protecció de dades.

15. La Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter 
Personal. Títol III: Drets de les persones. Disposicions sectorials: fitxers de titularitat 
pública i privada.

16. Llei 19/2013, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Títol 
preliminar. Títol I: transparència de l'activitat pública.

17. Ordenances i reglaments de les entitats locals. Concepte, elaboració i aprovació.

18. Pla municipal per a la igualtat d’oportunitats entre dones i homes a Castelldefels: 
Àmbit d’actuació I: Organització municipal (Disponible al web municipal)

19. Evolució històrica del turisme. 

20. Destinació turística: concepte, funcions, agents i competents.

21. Competències i organització del sector turístic a Catalunya. 

22. Xarxa de Destinacions de Turisme Intel·ligent. 

23. Informació i difusió turística (1). La xarxa de serveis de d'Informació, difusió i 
atenció turística de Catalunya. la prestació dels serveis d'informació, difusió i 
atenció turística. 

24. Informació i difusió turística (2). L'oficina d'Informació turística. Funcionament. 
Normativa per la que se regula el seu funcionament. 

25. Models de gestió turística local. 

26. Productes turístics: Creació i promoció. 

27. Productes turístics: Principals productes turístics amb els quals treballa 
Castelldefels. (Disponible al web municipal).

28. Turisme de negocis. 

29. Turisme de casaments. 

30. Turisme actiu i esportiu. 

31. Turisme LGTBI. 



32. Turisme Cultural. 

33. Turisme comercial (shopping). 

34. Turisme gastronòmic. 

35. Certificació Biosphere.

36. Promoció turística: Estratègies per a la millora del posicionament turístic en els 
diferents mercats emissors. 

37. Agència Catalana de turisme. Segells i marques. Vinculació entre les marques 
Castelldefels i Catalunya. 

38. Carta de Serveis de Turisme i de Cultura de l'Ajuntament de Castelldefels. 
(Disponible al web municipal)

39. Estadística i relació amb el Laboratori de Turisme de la Diputació de Barcelona.

40. Els sectors econòmics a Castelldefels. Importància del sector serveis en la 
estructura econòmica del municipi. Breu anàlisi DAFO de la destinació turística de 
Castelldefels. (Disponible al web municipal).

41. Plans de qualitat. 

42. Valoració de la implantació de sistemes de gestió de qualitat en les destinacions 
turístiques (i específicament en el Servei d'Informació Turística Municipal).  

43. Descripció bàsica de la "qualitat" d'acord amb els paràmetres de gestió i des de el 
punt de vista de percepció de l'usuari del servei d'informació turística. 

44. Principals línies de les accions de Màrqueting on -line i objectius que es porten a 
terme des dels principals Organismes públics a nivell de comarques de Barcelona i 
de Catalunya. 

45. Estratègia de promoció turística digital: els diferents canals i les xarxes socials. 

46. Importància de la gestió de la reputació a Internet per una destinació turística. 

47. Analítica web. 

48. Continguts web. 



49. Publicitat off- line i publicitat on -line. 

50. SEO i SEM. 

51. Estratègia de CRM. 

52. Organització de press, fam i blogtrips. 

53. La relació amb l'usuari en els mitjans social i com funcionen. Com podem 
incrementar la publicitat i donar valor a la destinació. 

54. Desenvolupament sostenible i turisme sostenible. 

55. Turisme. Primera indústria econòmica de Catalunya. 

56. El turisme al Garraf. 

57. El turisme a Castelldefels. (Disponible al web municipal).

58. Coneixements territorials del municipi de Castelldefels segons dades de la Web 
municipal. (Disponible al web municipal).

59. La Geografia i Història, Cultura de Castelldefels (Disponible al web municipal).

60. La gastronomia de Castelldefels. (Disponible al web municipal)
      



















I perquè així consti i tingui els efectes que correspongui, expedeixo aquest certificat.

Signat electrònicament el 18/12/2019, 11:48:31

Lourdes Armengol i Aymerich

Ajuntament de Castelldefels

La regidora-delegada de Règim Interior, 

Arxiu Municipal  i Igualtat,
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