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Personal i Serveis Generals
Núm. Exp.: 2019/5506
Selecció de personal permanent

ANUNCI

La regidora-delegada de Règim Interior de l'Ajuntament, el 02/05/2019, ha dictat la 
resolució següent:

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

Ates l'aprovació per la Junta de Govern Local de 30 de novembre de 2017, en 
compliment al 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, de 
l’Oferta Pública d’Ocupació d’aquesta Corporació pel 2017, prèviament negociada amb 
la representació sindical.

Atesa la publicació de l'OPO 2017 als Diaris Oficials (DOGC número 7517, de 
15.12.2017 i BOPB de 19.122017) les que consta l'oferta de la plaça vacant de TÈCNIC 
SUPERIOR, ARXIVER, SUBGRUP A1, escala d'administració especial.

Ateses 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 pels 
anys 2017, 2018 i 2019.

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 
matèries comuns pel personal al servei de l'Ajuntament de Castelldefels (Laboral i 
Funcionari) vigent pels 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 12 de juny de 2017 (Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del dia 
19/06/2017),
 
R E S O L C:
 
Primer.- Aprovar les bases específiques per a una plaça d’arxiver indicades en el cos 
d'aquest decret.

CONVOCATÒRIA QUE HA DE REGIR EL PROCÉS DE SELECCIÓ, MITJANÇANT CONCURS-
OPOSICIÓ, D'UNA PLAÇA DE TÈCNIC SUPERIOR, ARXIVER, SUBGRUP A1, DE L'ESCALA 
D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, DE L'ÀREA DE SECRETARIA I DIRECCIÓ DE SERVEIS 

https://seu.castelldefels.org/validar


JURÍDICS DE L'AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS I CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA DE 
TREBALL .

OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA 

Es objecte inicial d’aquesta convocatòria proveir una plaça de tècnic superior d'arxiver, 
subgrup A1, per a l'Àrea de Secretaria i direcció de Serveis Jurídics, mitjançant concurs-
oposició lliure i constitució d'una borsa de treball per possibles necessitats de 
contractació/nomenament per llocs amb perfil igual o similar. La vigència d'aquesta 
borsa serà de sis mesos, prorrogable per decret fins a la creació d'una de nova o fins el 
seu esgotament.

Les retribucions, funcions i condicions de treball corresponents a la plaça que es 
convoca són les establertes al lloc d'adscripció de la RLLT, annex II. La formació 
acadèmica exigida és actualitzada en aquestes bases. 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, 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'establirà un període de prova de sis mesos, dins del qual el cap del departament i la 
cap de la Secció de Personal hauran d'emetre informe, d’acord amb tot allò establert a 
la Base 14 de les Bases Generals.

L'adscripció  al lloc de treball número 12.00.00.00.05 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, 8.1, 8.4 i 8.5 de 
les esmentades Bases Generals.

REQUISITS DELS ASPIRANTS 

1) Estar en possessió del títol de llicenciat/da en estudis de la braca d'humanitats, 
Ciències Socials, Biblioteconomia i Documentació o Grau en informació i Documentació 
més màster universitari i oficial en l'àmbit.



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.

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 
d’Atenció Ciutadana d’aquest Ajuntament (www.castelldefels.org/oac).

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

 - el DNI, 
- títol acadèmic requerit per participar 
- la certificació del nivell C1 de català establert a la base 2

en el termini de 20 dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació al web de 
l’Ajuntament, prèvia publicació al DOGC  i al BOPB.

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 (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.

http://www.castelldefels.org
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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, adjuntant al correu electrònic els documents requerits a la 
convocatòria (No mèrits). S’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 al departament de Personal 
de l’Ajuntament de Castelldefels, via email (personal@castelldefels.org), el  mitjà pel 
qual es fa la presentació de mèrits (correu administratiu, seu electrònica, etc....)

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

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 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.

TRIBUNAL QUALIFICADOR

El Tribunal Qualificador el  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.

mailto:personal@castelldefels.org
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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.

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

EXERCICIS DE L’OPOSICIÓ (Bases Generals 7)

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

Primer exercici (7.1 de les bases generals)

Prova de coneixements específics i generals. De caràcter eliminatori.

Prova teòrica que constarà d’un únic exercici consistent en un qüestionari tipus test 
amb 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.

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, publicant-se prèviament els resultats 
d’aquesta i posant-se a disposició la correcció de la  prova abans de la realització del 
quart exercici.

Segon exercici (7.2 de les bases generals) 

Prova de coneixements de la llengua catalana. 

Remissió a la base General 7.2 de les Bases Generals, concretant-se 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 (7.3 de les bases generals) 

Remissió a les bases generals.

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 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 del lloc de treball i/o el temari específic de la convocatòria. El format 
de la prova podrà ser a desenvolupar o tipus test segons consideri el Tribunal. 

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 10 punts. Queden eliminats els/les  aspirants 
que no obtinguin una puntuació mínima de cinc punts.

En cas que el format 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*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 
sobre el total de 10 punts de la prova.



FASE DE CONCURS 

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

8.2) El Tribunal Qualificador valorarà d'acord amb el barem predeterminat publicat al 
web municipal la formació especialitzada en Arxivística, en centres públics o privats 
directament relacionats amb les tasques del lloc de treball que es convoca, 
degudament acreditada. 
Preferentment es valorarà la formació relacionada amb les funcions específiques 
establertes a la fitxa de la RLLT de l'annex II.

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

8.3) El Tribunal Qualificador valorarà especialment l’experiència professional, 
degudament acreditada documentalment, en la categoria, subgrup A1 i realització de 
les funcions del perfil  a cobrir, d'arxivística. Experiència professional en el  en funcions 
relacionades amb els coneixements especificats a la base 8.2.

Aquesta experiència professional s'haurà d'acreditar presentant la vida laboral i 
contractes/nomenaments o mitjançant vida laboral i certificat d'empresa.

El Tribunal atorgarà 0’5 punts per any o fracció de servei, màxim 3 punts.

ENTREVISTA PER COMPETÈNCIES

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 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 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 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.

PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS (Bases Generals 12)



El que s’estableix a la Base 12 de les Bases Generals.

Serà requisit que el personal proposat per cobrir el lloc de treball, que impliqui 
contacte habitual amb menors, no hagi estat condemnat per sentència ferma per 
algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual. A aquests efectes, el personal 
haurà d'acreditar aquesta circumstància mitjançant l'aportació d'una certificació 
negativa del Registre Central d'Antecedents Penals, previ a la contractació.

ANNEX I. 

TEMARI GENERAL

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

Tema 2.-  L’organització territorial de l’Estat.

Tema 3.- La responsabilitat de l’administració Pública.
 
Tema 4.- El municipi. Concepte. El Terme Municipal. La població.
 
Tema 5.- L’organització municipal. Concepte, classes d’òrgans.
 
Tema 6.- Els ciutadans. Els seus drets davant l’Administració.

Tema 7.- El procediment administratiu comú de les Administracions Públiques. Llei 
39/2015: Títol Preliminar. Disposicions generals. Títol I. Dels interessats en el 
procediment.

Tema 8.- El procediment administratiu comú de les Administracions Públiques. Llei 
39/2015: Títol II.  De l'activitat de les Administracions Públiques.

Tema 9.- El procediment administratiu comú de les Administracions Públiques. Llei 
39/2015: Títol III.  Dels actes administratius. 

Tema 10.- El procediment administratiu comú de les Administracions Públiques. Llei 
39/2015: Títol IV.  De les disposicions sobre el procediment administratiu comú.

Tema 11.-  El procediment administratiu comú de les Administracions Públiques. Llei 
39/2015: Títol V.  De la revisió dels actes en via administrativa. 

Tema 12.- 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. 



Tema 13.- El procediment administratiu comú de les Administracions Públiques. Llei 
39/2015: Disposicions addicionals, Disposicions transitòries; Disposicions Derogatòries 
i Disposicions finals.

Tema 14.- 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.

Tema 15.- Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. Títol II: 
Organització i funcionament del sector públic institucional

Tema 16.- 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.

Tema 17.- La Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades de 
Caràcter Personal i de garantia dels drets digitals. Títol I: Disposicions generals.

Tema 18.- La Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades de 
Caràcter Personal i de garantia dels drets digitals. Títol II: Principis de la protecció de 
dades.

Tema 19.- La Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades de 
Caràcter Personal i de garantia dels drets digitals. Títol III: Drets de les persones.

Tema 20.- La Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades de 
Caràcter Personal i de garantia dels drets digitals. Títol V, Capítol IV: Codis de conducta 
i certificació.

Tema 21.- La Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades de 
Caràcter Personal i de garantia dels drets digitals. Títol IX: Règim sancionador.

Tema 22.- Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern. Títol I Disposicions generals. Títol II: De la transparència

Tema 23.- Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern. Títol III: De la informació pública. Títol V: Del bon govern 

Tema 24.- Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern. Títol VI: Del govern obert.

Tema 25.- El pressupost local.  Concepte i estructura. Formació i aprovació. Entrada en 
vigor. Les modificacions pressupostàries.
 



Tema 26.- Els ingressos públics locals. Concepte i classes. L’impost, les taxes i les  
contribucions especials. El preus públics.
 
Tema 27.- La despesa pública local. Concepte i classificació.

Tema 28.- Ordenances i reglaments de les entitats locals. Concepte, elaboració i 
aprovació.

Tema 29.- La contractació administrativa: concepte i fonts. Incidència del dret 
comunitari europeu. Principis bàsics de la Llei de contractes de les administracions 
públiques. Àmbit d'aplicació subjectiva.

Tema 30.- La selecció del contractista: formes i procediments d'adjudicació.

TEMARI ESPECÍFIC:

1. Evolució històrica dels arxius i de l’arxivística.

2. L’arxiu: concepte, funcions i tipologies.

3. El fons de l'arxiu: concepte i aplicació dels principis de l'arxivística.

4. Organització i tractament dels fons d’arxiu.

5. El sistema arxivístic de l’estat espanyol: organització i centres que l’integren. 
Funcions de cadascun

6. El sistema arxivístic de Catalunya: organització i centres que l’integren. 
Funcions de cadascun.

7. El sistema arxivístic català, amb especial referència als arxius municipals.

8. L'Arxiu nacional de Catalunya: organització i funcions. fons documentals que 
l’integren.

9. L’Arxiu de la Corona d’Aragó (ACA). Formació i fons documentals que l'integren.

10. La Xarxa d’Arxius Comarcals. Organització i funcions. Fons documentals que 
l'integren.

11. Els Arxius Històrics Provincials. Organització i funcions. Fons documentals.

12. L’arxiu municipal: característiques i principals tipologies documentals.



13. Els arxius de les diputacions. Organització i funcions. Fons documentals que els 
integren.

14. La Xarxa d'arxius locals de la Diputació de Barcelona.

15. Els arxius de l'administració de l'Estat a Catalunya. Organització i funcions. Fons 
documentals que els integren.

16. Els arxius eclesiàstics a Catalunya: organització i funcions. Fons documentals 
que els integren. Els principis arxius monacals catalans.

17. Els arxius de protocols organització i funcions. Tipologies documentals.

18. Els fons documentals personals i els fons patrimonials. característiques i 
tractament arxivístic.

19. Els fons documentals d’entitats i els fons d’empresa. característiques i 
tractament arxivístic.

20. Els fons documentals de l’administració de justícia a Catalunya. característiques 
i tractament arxivístic.

21. Criteris funcionals d’un programari informàtic de gestió per a arxius municipals.

22. L’aplicació de les TIC a la gestió, la difusió i l’accessibilitat dels arxius 
municipals. reptes i possibilitats.

23. L’arxivística a l’era de la informació: el rol de l’arxivística en la gestió integrada 
de la informació. 

24. Principis i processos per a la implantació d’un sistema de gestió documental a 
les administracions públiques. La norma ISO 15489.

25. Sistemes de gestió electrònica de documents (SGED) i arxius municipals. 
Objectius i alternatives.

26. El document d’arxiu. La formació de l’expedient, tramitació i tractament 
arxivístic.

27. El document fotogràfic i audiovisual: concepte, característiques i tractament 
arxivístic.

28. El document electrònic: concepte, característiques i tractament arxivístic.



29. Els documents de gran format: concepte, característiques i tractament.

30. El quadre de classificació. Metodologia, elaboració i aplicació.

31. Tipologies i característiques dels diferents instruments de descripció.

32. La Norma de descripció arxivística de Catalunya (NODAC).

33. Mètodes d’indexació de la documentació. El tesaurus.

34. Les transferències de documentació i els processos d’arxivament. La gestió dels 
dipòsits.

35. Principis generals, processos d’avaluació i mètodes de selecció documental.

36. La CNAATD. Funcions: elaboració o aplicació de les taules d’avaluació 
documental (TAAD).

37. L’accés i el règim jurídic dels documents. els òrgans que regulen l'accés de la 
documentació de Catalunya.

38. La planificació i gestió d'un centre d'arxiu. els recursos econòmics i humans.

39. L’Arxiu, un centre de conservació documental: edifici, equipaments i 
instal·lacions.

40. La difusió i l’acció cultural dels arxius municipals en relació al conjunt 
d’estratègies culturals de la ciutat.

41. Causes de degradació i mesures de preservació dels suports documentals. 
Criteris de microfilmació i digitalització.

42. Els processos de conservació i restauració dels suports documentals.

43. La planificació i l’organització del servei als usuaris: sistemes d’accés, consulta i 
préstec de la documentació. tipologies d’usuaris.

44. La difusió dels fons documentals: la vessant educativa, social i d’investigació.

45. Polítiques de difusió dels arxius. Màrqueting i comunicació.

46. La normativa arxivística a Catalunya: l’actual llei d’arxiu i documents 10/2001.

47. La normativa arxivística a l'estat espanyol i a la resta de comunitats autònomes.



48. La planificació com a eina de gestió: definició i funcions. Els plans directors del 
patrimoni cultural.

49. Accions i directives de la unió europea en matèria d’arxius i del patrimoni 
documental.

50. Les administracions públiques i la gestió de la qualitat en els processos. el grup 
de normes ISO 9000: el paper que atorguen als arxius.

51. Les institucions i les entitats professionals nacionals i internacionals en matèria 
d’arxius.

52. La formació en arxivística.

53. El Reglament del Servei de l'Arxiu Municipal de Castelldefels: característiques, 
usos i funcions.

54. El sistema de gestió de la documentació administrativa de l'Ajuntament de 
Castelldefels.

55. El quadre de classificació de l'Arxiu Municipal de Castelldefels.

56. El web: possibilitats que ofereix a un centre d’arxiu. El Web de l'Arxiu Municipal 
de Castelldefels.

57. La guia dels Fons documentals de l'Arxiu Municipal de Castelldefels.

58. L'hemeroteca i la biblioteca auxiliar de l'Arxiu Municipal de Castelldefels.

59. Castelldefels: població i territori. Creixement urbà al segle XX.

60. Castelldefels al segle XX, fets històrics definidors de la ciutat d'avui dia.

ANNEX II: FITXA RLLT









      

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

Castelldefels, 25 d'abril de 2019
 

Signat electrònicament el 03/05/2019, 9:35:57

Lourdes Armengol Aymerich - DNI 37687633V (TCAT)

Ajuntament de Castelldefels

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