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Organització
Núm. Exp.: 2021/5490
Provisió i promoció de personal

ANUNCI

La regidora-delegada de Règim Interior, Salut i Consum, Arxiu Municipal, Igualtat i 
Memòria Democràtica de l'Ajuntament, el 07/04/2021, ha dictat la resolució següent:

Vistos els acords de la Comissió de Carrera professional de dates 13, 19 de gener i  14 
de febrer i 6 d’abril de 2017.

En data 9 de març de 2017, la Junta de Govern Local va aprovar l’Oferta Pública 
d’Ocupació, on s’inclouen les places pendents d’execució de l’Oferta Pública 
d’Ocupació restringida a promoció interna del 2017.

En data 30 de gener de 2019, l’acta de la Comissió de Carrera Professional amb la 
representació sindical reflexa els llocs pendents de promoció i provisió a executar 
durant els exercicis 2019 en endavant.

En data 19 de desembre de 2019, el Ple Municipal va aprovar el pressupost i la plantilla  
per a l'exercici 2020 d’aquest Ajuntament, el qual ha esta prorrogat per Decret 
d’Alcaldia de data 16 de desembre de 2020.

Vist que existeix dotació pressupostària per efectuar la convocatòria mitjançant 
promoció interna, de dues places vacants de Tècnic Superior de Projectes TIC i Tècnic 
Superior de Sistemes i Suport, grup A, subgrup A1, nivell 20, Escala d’administració 
especial, de la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament adscrites a la Secció de 
Sistemes d’Informació.

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 5 de juny de 2020 (Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del dia 
23/06/2020),

R E S O L C:

Primer.- Aprovar Bases Reguladores del procediment de promoció interna, per proveir 
dues places vacants de Tècnic Superior de Projectes TIC i Tècnic Superior de Sistemes i 
Suport,  grup A, subgrup A1, nivell 20, Escala d’administració especial, de la plantilla de 
personal funcionari de l’Ajuntament, que s’annexen a la present resolució.

Segon.- Convocar el procediment de referència.

Tercer.- Publicar les bases al DOGC, al BOPB, al web i a la Intranet Municipal i traslladar 
aquesta resolució a la Direcció de Règim Interior i Desenvolupament Organitzatiu, a la 
Cap de Secció de Personal i a la Junta de Personal. 

https://seu.castelldefels.org/validar


ANNEX:

BASES REGULADORES DEL PROCEDIMENT DE PROMOCIÓ INTERNA, PER COBRIR 2 
PLACES VACANTS DE TÈCNIC SUPERIOR DE PROJECTES TIC I TÈCNIC SUPERIOR DE 
SISTEMES I SUPORT, GRUP A, SUBGRUP A1, NIVELL 20, ESCALA D’ADMINISTRACIÓ 
ESPECIAL, DE LA PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARI DE L’AJUNTAMENT

1. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA:

L’objecte de la convocatòria és la provisió mitjançant promoció interna restringida de 
dues places de Tècnic Superior de Projectes TIC i Tècnic Superior de Sistemes i Suport,  
grup A, subgrup A1, nivell 20, escala d’administració especial, vacant a la plantilla de 
personal funcionari d’aquest Ajuntament, pel sistema de concurs oposició.

El procés de selecció es realitzarà d’acord amb allò expressament regulat en aquesta 
convocatòria i per allò disposat a les bases generals aprovades pel Ple municipal i 
publicades en el DOGC número 7339 de 29 de març de 2017. Queda exclosa d’aquesta 
convocatòria específica la base 7.3, 7.5, 7.6, 8.1, 8.3, 8.4 i la 8.5 de les bases generals.

L’adscripció inicial al lloc de treball concret s’efectuarà per decret de l’alcalde/sa o 
regidor/a delegat/a als llocs de treball amb número indicat a la part expositiva, sens 
perjudici de l’exercici de la potestat organitzativa de l’administració i el posterior 
desenvolupament organitzatiu i necessitats del servei.

La jornada i horari, així com les funcions, tasques, comeses, i retribucions seran les 
contemplades en la Relació de Llocs de Treball d’aquest Ajuntament, aprovada pel Ple 
de l’Ajuntament, dels llocs d’adscripció. 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.

2. REQUISITS DELS ASPIRANTS:

1) Ser funcionari/ària de carrera i/o personal laboral fix de l’escala de gestió 
d’administració especial, grup A ó C, subgrup A2 ó C1, categoria tècnic mig o tècnic 
auxiliar amb una experiència mínima de dos anys a l’Ajuntament de Castelldefels en 
aquest cos i escala, es tindrà en compte els serveis prestats com a funcionari/ària de 
carrera. 

2) Trobar-se en situació administrativa de servei actiu a l’Ajuntament de Castelldefels, 
en el moment de la publicació de la convocatòria d’aquest procés de promoció interna.



3) Estar en possessió del títol de Grau universitari més Màster, Llicenciatura o 
equivalent de: Enginyeria Informàtica, Gestió Sistemes Informació, Tecnologies de 
Telecomunicació o equivalent

4) Disposar del certificat de nivell C de Català de la Direcció General de Política 
Lingüística de  l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, o equivalent normalitzat. 
En cas de no acreditar-ho caldrà superar la prova de català (base 7.2).

3. PRESENTACIÓ D’INSTÀNCIES 

Remissió a la Base General 3

Les instàncies s’hauran de presentar en el model normalitzat formulari RRHH0001, 
publicat a la web municipal (www.castelldefels.org), mitjançant la seva tramitació 
presencial amb cita prèvia a l’Oficina d’Atenció Ciutadana o electrònicament a través 
de la seu electrònica de l’Ajuntament (https://seu.castelldefels.org).

La instància s’ha de presentar identificant amb claredat la referència de la 
convocatòria, juntament amb: el DNI, títol acadèmic requerit per participar, el 
currículum vitae i fotocòpies dels mèrits que no constin en l’expedient personal, en el 
termini de 20 dies hàbils comptadors a partir de la darrera publicació del corresponent 
anunci de convocatòria en el DOGC i en el BOP de Barcelona. 

4. ADMISSIÓ DELS/DE LES ASPIRANTS

Finalitzat  el termini de presentació d’instàncies, la Presidència de la Corporació 
aprovarà mitjançant resolució la llista provisional, dels/les aspirants admesos i 
exclosos, la composició nominal de la Comissió de valoració, així com el dia, l'hora i el 
lloc en que es reunirà, la 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 exclosos/es. Si no es presenten 
al·legacions, la llista provisional s’elevarà a definitiva transcorregut aquest termini. 

5. 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 del TREBEP.

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

President/a: El Director de Règim Interior i Desenvolupament Organitzatiu (DO), 
suplent la Cap de Personal o empleat públic en qui delegui.

http://www.castelldefels.org
https://seu.castelldefels.org


Secretari/ària: La Cap de Secció de Serveis Generals i DO o empleat públic en qui 
delegui.

Vocals: Quatre persones d’entre el personal tècnic superior de l’Ajuntament i 
representants de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.

Observador/a:  designat a proposta dels representants dels treballadors/es, 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 de la incorporació en les seves tasques 
d’assessor/es especialistes.

6. DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS: 

Remissió al que disposa la Base General 6 

7. FASE D’OPOSICIÓ

7.1. Prova de coneixements específics i generals (10 punts). 

La prova teòrica constarà sobre el contingut dels coneixements específics i generals 
requerits per el subgrup professional A1 i les funcions del lloc i consistirà en el 
desenvolupament per escrit d’un total de tres temes, triats pels aspirants entre els sis 
proposats pel Tribunal Qualificador. Els temes proposats pel tribunal corresponen dos 
temes de la part general del temari i quatre temes de la part específica del temari de 
l’annex de les bases. El temps de realització d’aquesta prova serà d’una hora.

El Tribunal podrà requerir els aspirants, en la mateixa sessió, per efectuar la lectura o 
exposició de l’examen o bé per formular les preguntes que considerin oportunes 
relacionades amb el tema que es valora.

La puntuació de la prova s’obtindrà de la mitjana aritmètica de les puntuacions 
atorgades per cada membre del Tribunal 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 5 punts.

7.2 Prova de nivell de català (apte/no apte)

Remissió al que estableix la Base General 7.2. Nivell C de català.

La valoració serà d’apte o no apte, i té caràcter eliminatori.

Si l’aspirant presenta el certificat oficial de nivell C o equivalent, fins a la data de la 
prova de nivell de Català, quedarà exempt de realitzar-la.

7.4. Prova de caràcter pràctic (10 punts). 



Consisteix en la realització d’una prova pràctica relacionada  amb les tasques o 
funcions pròpies de la plaça o el temari específic de la convocatòria. La prova serà 
determinada pel tribunal qualificador durant el procés i podrà ser susceptible de 
desenvolupar-se amb suport informàtic. Consistirà en la resolució d’algun/s supòsits 
plantejats pel tribunal i el contingut serà publicat amb els resultats de la primera 
prova, prova de coneixements específics i generals.

La puntuació de la prova s’obtindrà amb la mitjana aritmètica de les puntuacions 
atorgades per cada membre del Tribunal 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 5 punts.

El Tribunal podrà requerir els aspirants, en la mateixa sessió,  per efectuar la lectura o 
exposició de la prova de caràcter pràctic. 

8. FASE CONCURS (2 punts)

Aquesta fase únicament és aplicable a les persones aspirants que superin la fase 
d'oposició i no té caràcter eliminatori.

En la fase de concurs es valoraran els mèrits, que en tot cas hauran d'estar acreditats 
mitjançant l'aportació dels documents originals o de fotocòpies.  Durant el procés 
selectiu, l'òrgan tècnic encarregat de donar impuls a tot el procés o el Tribunal podran 
requerir l'aportació dels originals  corresponents. Els  mèrits  no acreditats 
degudament de forma documental no seran tinguts en consideració pel Tribunal o per 
l'òrgan de selecció. 

Els mèrits valorables ho són fins a la data de publicació de la convocatòria de 
conformitat amb el que determinin les bases específiques i d'acord amb el barem que 
igualment s'indiqui.

8.2 Formació especialitzada, cursos o seminaris, en centres públics o privats 
directament relacionats amb les tasques del lloc de treball. El Tribunal atorgarà fins a 
un màxim de 2  punts. 

Cursos de fins a 10 h: 0’10 punts per curs. 
Cursos entre 11 a 20 h: 0’20 punts per curs. 
Cursos entre 21 a 50 h: 0’25 punts per curs. 
Cursos de més de 51 h: 0’30 punt per curs. 

L’assistència a cursos, seminaris o jornades, on no quedi acreditat el nombre d’hores 
es valorarà, en 0’05 punts, per cada acció formativa.

9. ENTREVISTA PERSONAL (5 punts)



El Tribunal podrà, de forma optativa, mantenir una entrevista personal  per 
competències amb els/les aspirants, per tal de determinar i aclarir els valors personals, 
aportats, aspectes curriculars, coneixements específics i aptituds, habilitats, actituds i 
altres competències específiques per al lloc de treball i, especialment, la seva ubicació 
adequada dins l'organització municipal.  La puntuació màxima concedida pel tribunal 
serà de 5 punts. 

L’entrevista per competències es realitzarà únicament als /les aspirants als quals 
l’entrevista pot ser determinant per ocupar el nombre de places convocades. En el cas 
de realitzar l’entrevista per competències, les competències a avaluar es publicaran 
amb anterioritat.

Aquesta prova podrà ser a càrrec de professionals col·legiats en el COPC, tal i com 
regula la Base 9 de les Bases Generals.

El tribunal pot declarar no apte l'aspirant, quan consideri que hi ha raons objectives 
d'inadequació  per al  lloc de treball, posades de manifest en l'informe psicotècnic final 
o en l'entrevista, ja sigui pel inadequat  perfil professional o els criteris professionals 
inadequats de l'aspirant per al lloc de treball, malgrat l'experiència i la formació 
assolida. 

10. QUALIFICACIÓ DEFINITIVA:

Remissió a la Base General 10

11. LLISTA D’APROVATS I PROPOSTA DE NOMENAMENT:

Remissió a la Base General 11

12. PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS:

 Remissió a la Base General 12

13. NOMENAMENT, ASSIGNACIÓ DE LLOC DE TREBALL, PRESA DE POSSESSIÓ 

Remissió a la Base General 13

Els/les aspirants que hagin superat el procés de promoció interna seran nomenats 
funcionaris/àries de carrera d'acord  amb  el que preveu la normativa vigent i seran 
adscrits al lloc de treball al que inicialment resta vinculada la plaça convocada, sens 
perjudici que d’acord amb la necessitat d’ordenació dels serveis públics es pugui, 
motivadament, i per decret de l’alcalde/essa o regidor/a delegat/da adoptar altra 
decisió organitzativa.

Els/les aspirants nomenats/ades funcionaris/àries disposaran d’un mes des de l’endemà 
de la publicació del seu nomenament al DOGC i al BOP per fer el jurament o promesa 
establert en el Decret 359/1986, de 4 de desembre i prendre possessió en el lloc que els 



hagi estat adjudicat, davant el secretari de la corporació. La manca de jurament o 
promesa o de la presa de possessió, llevat dels casos de força major, que seran 
degudament comprovats i estimats per l’Administració, comportarà la pèrdua de tots els 
drets.

14. PERÍODE DE PROVA:

S'estableix un període de prova de sis mesos corresponent al grup A, subgrup A1, amb 
els efectes i la regulació que estableix en la normativa vigents en aquells casos en que no 
s’hagin realitzat funcions corresponents al subgrup i categoria objecte d’aquesta 
promoció interna.

15. INCOMPATIBILITATS I INCIDÈNCIES

Remissió a la Base General 15 i 16

16. RÈGIM DE RECURSOS

Les llistes definitives de persones admeses i excloses, la convocatòria i les bases, i 
altres documents, si escau que es derivin d’aquest procés, podran ser objecte 
d’impugnació, d’acord amb la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, mitjançant recurs potestatiu de 
reposició en el termini d’un mes. Contra la desestimació expressa del recurs de 
reposició o bé directament, es pot interposar recurs contenciós administratiu en el 
termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la seva publicació. 

Així com el que determinen les Bases Generals de selecció personal funcionari i laboral 
(DOGC núm. 5155 - 18/06/08).

17. PROTECCIÓ DE DADES.

D’acord amb la normativa de protecció de dades, Llei Orgànica 3/2018, de 5 de 
desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, les dades 
personals de les persones aspirants seran tractades per l’Ajuntament amb la finalitat 
de gestionar la seva  participació en el present procés.  Tret d’obligació legal, les seves 
dades no seran cedides a tercers.

ANNEX TEMARI:

Programa de temes

Part general:  30 temes.

Part específica:  60 temes 

PART 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. Capítol 
I. Transparència en l’activitat pública. 

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. Capítol I. Accés a la informació 
pública. 

Tema 24.- Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern. Títol III De la Informació Pública. Capítol IV. Garanties del dret 
d’accés a la informació pública. 

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.

PART ESPECIFICA A1 (Projectes TIC) 

Tema 31. Metodologia ITIL:  Objectius de ITIL, Recomanacions generales para la 
Gestió de Serveis de TI, El Cicle de Vida del Servei ITIL.

Tema 32. Metodologia ITIL: 5 processos principals i 10 passos per la seva implantació.
Tema 33. Implantació ITIL: Preparació del projecte.



Tema 34. Implantació ITIL: Definició de l’estructura de serveis
Tema 35. Implantació ITIL: Selecció de rols ITIL i Propietaris de rols
Tema 36. Implantació ITIL: Anàlisi de processos existents
Tema 37. Implantació ITIL: Definició de l'estructura de procés
Tema 38. Implantació ITIL: Definició d'interfícies de processos ITIL
Tema 39. Implantació ITIL: Establint controls de processos ITIL
Tema 40. Implantació ITIL: Dissenyant els processos ITIL en detall
Tema 41. Implantació ITIL: Selecció i implementació de sistemes d'aplicacions
Tema 42. Implantació ITIL: Implementació de processos ITIL i ensinistrament
Tema 43. Administració Electrònica: Definició. Principis. Beneficis pel ciutadà i per 

l’administració.
Tema 44. Administració Electrònica: Relació i descripció succinta serveis AOC (Adm. 

Oberta de Catalunya)
Tema 45. Serveis AOC de Relació amb la ciutadania i les empreses: e-NOTUM, 

REPRESENTA, e-FACT:  Objectiu, Beneficis, Característiques, Com sol·licitar-
ho  i aplicabilitat a l’Aj. de Castelldefels.

Tema 46. Serveis AOC de Identitat digital i signatura electrònica: VALid. 
PORTASIGNTURES: Objectiu, Beneficis, Característiques, Com sol·licitar-ho.  
aplicabilitat a l’Aj. de Castelldefels.

Tema 47. Serveis AOC: Certificació digital per l’administració pública I Identitat digital 
per la ciutadania: Objectiu, Beneficis, Característiques,  aplicabilitat a l’Aj. 
de Castelldefels.

Tema 48. Serveis AOC de Transparència i govern obert:  GOVERNOBERT, e-TAULER.  
Objectiu, Beneficis, Característiques, Com sol·licitar-ho  i aplicabilitat a l’Aj. 
de Castelldefels.

Tema 49. Serveis AOC de Contractació:  PSCP-Plataforma de Serveis de Contractació 
Perfil del contractant, RPC-Registre Públic de Contractes Publica, e-LICITA 
Licitació Electrònica: Objectiu, Beneficis, Característiques, Com sol·licitar-
ho  i aplicabilitat a l’Aj. de Castelldefels.

Tema 50. Serveis AOC de Relacions entre administracions:  EACAT Tramitació entre 
administracions. e-VALISA Trameses electròniques interadministratives, 
ViaOberta Intercanvi de dades entre administracions Objectiu, Beneficis, 
Característiques, Com sol·licitar-ho  i aplicabilitat a l’Aj. de Castelldefels.

Tema 51. Serveis AOC de Serveis Socials:  Hestia. Objectiu, Beneficis, 
Característiques, Com sol·licitar-ho  i aplicabilitat a l’Aj. de Castelldefels.

Tema 52. Serveis AOC de Gestió Documental:  DESAL. Gestor documental,  iARXIU. 
Arxiu electrònic únic de documents: Objectiu, Beneficis, Característiques, 
Com sol·licitar-ho  i aplicabilitat a l’Aj. de Castelldefels.

Tema 53. Serveis AOC de Registre:  MUX Registre unificat d’assentaments d’entrada i 
sortida dels serveis AOC, COPIA Servei  de copies autentiques Objectiu, 
Beneficis, Característiques, Com sol·licitar-ho  i aplicabilitat a l’Aj. de 
Castelldefels.

Tema 54. Certificats electrònics: Definició, Claus digitals, Obtenció, Renovació, 
Revocació. 



Tema 55. Certificats electrònics: DNI Electrònic. Definició, certificats al DNIe, 
Obtenció i Utilització.

Tema 56. Certificats electrònics: idCAT. Definició, Usos, Obtenció i Revocació.
Tema 57. Signatura Electrònica: Definició, Certificat, Procés de signatura, validació de 

signatures.
Tema 58. Signatura Electrònica: Formats de Signatura. Estructures de signatura, 

Validació de signatures i permanència en el temps, segells de temps. 
Tema 59. Segell Electrònic: Definicions i usos. Certificats de dispositiu i d’aplicació. 
Tema 60. Esquema Nacional de Seguretat (ENS): Enfoc legal. Finalitat i aplicabilitat a 

l’Ajuntament.
Tema 61. Esquema Nacional de Seguretat (ENS):  Connexions entre ENS i RGPD. 
Tema 62. Esquema Nacional de Seguretat (ENS): Responsabilitats en la seguretat de 

la informació. Responsables de Informació, Servei, Seguretat i Sistema. 
Tema 63.  Esquema Nacional de Seguretat (ENS): Comitè de Seguretat de la 

Informació. Funcions
Tema 64. Esquema Nacional de Seguretat (ENS): Mesures de seguretat marc 

organitzatiu.
Tema 65. Esquema Nacional de Seguretat (ENS): Mesures de seguretat marc 

operacional.
Tema 66. Esquema Nacional de Seguretat (ENS): Mesures de seguretat de protecció. 
Tema 67. Esquema Nacional de Seguretat (ENS): Seguretat de la Informació: definició 

de les Propietats de confidencialitat, integritat i disponibilitat
Tema 68. Protecció de Dades: Conceptes bàsics: Dada de caràcter personal. 

Tractament de dades de caràcter personal. Responsable del tractament i 
encarregat del tractament. 

Tema 69. Protecció de Dades: Principis/deures per la administració. Drets per la 
ciutadania. 

Tema 70. Protecció de Dades: Delegat de Protecció de Dades. Registres d’activitats 
de tractament.  

Tema 71. ERP Municipal:  Nucli Buroweb:  Persones i Territori. Diagrama funcional, 
conceptes bàsics i  Parametrització.

Tema 72. ERP Municipal:  Gestor Documental:  Documents electrònic, classificació 
arxivística, digitalització  Conceptes bàsics i  Parametrització.

Tema 73. ERP Municipal:  Gestor Documental:  Signatura electrònica: 
Portasignatures, Magatzems de certificats, Utilitats de signatura, validació 
documents signats.

Tema 74. ERP Municipal:  Processos:  Cataleg de Procediments, Gestió de 
Notificacions

Tema 75. ERP Municipal:  ePAC Plataforma de tramitació:  Diagrama funcional:  
mòduls de Servei, Execució i Definició. Interelacións amb Buroweb.

Tema 76. ERP Municipal:  ePAC Plataforma de tramitació:  Esquema de tramitació i 
actuacions dels Contractes menors. 

Tema 77. ERP Municipal:  ePAC Plataforma de tramitació:  Esquema de tramitació i 
actuacions rellevants de la Contractació publica (no menor)



Tema 78. ERP Municipal:  ePAC Plataforma de tramitació:  Esquema de tramitació i 
actuacions rellevants de la Contractació publica (no menor)

Tema 79. ERP Municipal:  ePAC Plataforma de tramitació:  Esquema de tramitació i 
actuacions rellevants de les Subvencions. 

Tema 80. ERP Municipal:  ePAC Plataforma de tramitació:  Gestió de Resolucions. 
Diagrama de Procés d’aprovació. 

Tema 81. ERP Municipal:  Registra. Registre de E/S:  Diagrama funcional. Gestió, 
Configuració, Intercanvis i relacions amb altres mòduls de Buroweb.

Tema 82. ERP Municipal:  STA  Serveis de Tramitació Avançada. Carpeta Ciutadana 
2.0: Diagrama funcional:  Configuració e integracions amb backoffice. 

Tema 83. ERP Municipal:  GEMA Gestió econòmica: Diagrama funcional:  
Presupuestació, Gestió, Tresoreria, Exploració i relacions amb altres 
mòduls de Buroweb i 

Tema 84. ERP Municipal:  MyTAO Escriptori d’aplicacions: Configuració bàsica, 
Diagrama funcional i relacions amb altres mòduls de Buroweb.

Tema 85. ERP Municipal:  ePOB Gestió de Població: Configuració bàsica, Diagrama 
funcional i relacions amb altres mòduls de Buroweb

Tema 86. ERP Municipal:  GTWin Gestió Tributaria: Configuració bàsica, Diagrama 
funcional i relacions amb altres mòduls de Buroweb i Burowin

Tema 87. Enginyeria del Programari: Diagrama Entitat-Relació i diagrames de flux de 
dades

Tema 88. Enginyeria del Programari: Etapes de procés 
Tema 89. Enginyeria del Programari: Obtenció dels requisits
Tema 90. Enginyeria del Programari: Diagrames GANTT per gestió de projectes.

PART ESPECIFICA A1 (Sistemes i Suport) 

Tema 31. Metodologia ITIL:  Objectius de ITIL, Recomanacions generales para la 
Gestió de Serveis de TI, El Cicle de Vida del Servei ITIL.

Tema 32. Metodologia ITIL: 5 processos principals i 10 passos per la seva implantació.
Tema 33. Implantació ITIL: Preparació del projecte.
Tema 34. Implantació ITIL: Definició de l’estructura de serveis
Tema 35. Implantació ITIL: Selecció de rols ITIL i Propietaris de rols
Tema 36. Implantació ITIL: Anàlisi de processos existents
Tema 37. Implantació ITIL: Definició de l'estructura de procés
Tema 38. Implantació ITIL: Definició d'interfícies de processos ITIL
Tema 39. Implantació ITIL: Establint controls de processos ITIL
Tema 40. Implantació ITIL: Dissenyant els processos ITIL en detall
Tema 41. Implantació ITIL: Selecció i implementació de sistemes d'aplicacions
Tema 42. Implantació ITIL: Implementació de processos ITIL i ensinistrament
Tema 43. Administració Electrònica: Definició. Principis. Beneficis pel ciutadà i per 

l’administració.
Tema 44. Administració Electrònica: Relació i descripció succinta serveis AOC (Adm. 

Oberta de Catalunya)



Tema 45. Serveis AOC de Relació amb la ciutadania i les empreses: e-NOTUM, 
REPRESENTA, e-FACT:  Objectiu, Beneficis, Característiques, Com sol·licitar-
ho  i aplicabilitat a l’Aj. de Castelldefels.

Tema 46. Serveis AOC de Identitat digital i signatura electrònica: VALid. 
PORTASIGNTURES: Objectiu, Beneficis, Característiques, Com sol·licitar-ho.  
aplicabilitat a l’Aj. de Castelldefels.

Tema 47. Serveis AOC: Certificació digital per l’administració pública I Identitat digital 
per la ciutadania: Objectiu, Beneficis, Característiques,  aplicabilitat a l’Aj. 
de Castelldefels.

Tema 48. Serveis AOC de Transparència i govern obert:  GOVERNOBERT, e-TAULER.  
Objectiu, Beneficis, Característiques, Com sol·licitar-ho  i aplicabilitat a l’Aj. 
de Castelldefels.

Tema 49. Serveis AOC de Contractació:  PSCP-Plataforma de Serveis de Contractació 
Perfil del contractant, RPC-Registre Públic de Contractes Publica, e-LICITA 
Licitació Electrònica: Objectiu, Beneficis, Característiques, Com sol·licitar-
ho  i aplicabilitat a l’Aj. de Castelldefels.

Tema 50. Serveis AOC de Relacions entre administracions:  EACAT Tramitació entre 
administracions. e-VALISA Trameses electròniques interadministratives, 
ViaOberta Intercanvi de dades entre administracions Objectiu, Beneficis, 
Característiques, Com sol·licitar-ho  i aplicabilitat a l’Aj. de Castelldefels.

Tema 51. Serveis AOC de Serveis Socials:  Hestia. Objectiu, Beneficis, 
Característiques, Com sol·licitar-ho  i aplicabilitat a l’Aj. de Castelldefels.

Tema 52. Serveis AOC de Gestió Documental:  DESAL. Gestor documental,  iARXIU. 
Arxiu electrònic únic de documents: Objectiu, Beneficis, Característiques, 
Com sol·licitar-ho  i aplicabilitat a l’Aj. de Castelldefels.

Tema 53. Serveis AOC de Registre:  MUX Registre unificat d’assentaments d’entrada i 
sortida dels serveis AOC, COPIA Servei  de copies autentiques Objectiu, 
Beneficis, Característiques, Com sol·licitar-ho  i aplicabilitat a l’Aj. de 
Castelldefels.

Tema 54. Certificats electrònics: Definició, Claus digitals, Obtenció, Renovació, 
Revocació. 

Tema 55. Certificats electrònics: DNI Electrònic. Definició, certificats al DNIe, 
Obtenció i Utilització.

Tema 56. Certificats electrònics: idCAT. Definició, Usos, Obtenció i Revocació.
Tema 57. Signatura Electrònica: Definició, Certificat, Procés de signatura, validació de 

signatures.
Tema 58. Signatura Electrònica: Formats de Signatura. Estructures de signatura, 

Validació de signatures i permanència en el temps, segells de temps. 
Tema 59. Segell Electrònic: Definicions i usos. Certificats de dispositiu i d’aplicació. 
Tema 60. Esquema Nacional de Seguretat (ENS): Enfoc legal. Finalitat i aplicabilitat a 

l’Ajuntament.
Tema 61. Esquema Nacional de Seguretat (ENS):  Connexions entre ENS i RGPD. 
Tema 62. Esquema Nacional de Seguretat (ENS): Responsabilitats en la seguretat de 

la informació. Responsables de Informació, Servei, Seguretat i Sistema. 



Tema 63.  Esquema Nacional de Seguretat (ENS): Comitè de Seguretat de la 
Informació. Funcions

Tema 64. Esquema Nacional de Seguretat (ENS): Mesures de seguretat marc 
organitzatiu.

Tema 65. Esquema Nacional de Seguretat (ENS): Mesures de seguretat marc 
operacional.

Tema 66. Esquema Nacional de Seguretat (ENS): Mesures de seguretat de protecció. 
Tema 67. Esquema Nacional de Seguretat (ENS): Seguretat de la Informació: definició 

de les Propietats de confidencialitat, integritat i disponibilitat
Tema 68. Esquema Nacional de Seguretat (ENS): Arquitectura de seguretat en 

entorns Web.
Tema 69. Protecció de Dades: Conceptes bàsics: Dada de caràcter personal. 

Tractament de dades de caràcter personal. Responsable del tractament i 
encarregat del tractament. 

Tema 70. Protecció de Dades: Principis/deures per la administració. Drets per la 
ciutadania. 

Tema 71. Protecció de Dades: Delegat de Protecció de Dades. Registres d’activitats 
de tractament.  

Tema 72. ERP Municipal Recursos Humans RHWin: estructures (concepte, atributs, 
incidència, regles de formació)

Tema 73. ERP Municipal Recursos Humans RHWin: Diagrama funcional e 
interrelacions entre les principals taules. 

Tema 74. ERP Municipal:  GEMA Gestió econòmica: Diagrama funcional:  
Presupuestació, relacions amb altres mòduls de Buroweb 

Tema 75. Infraestructura tecnològica municipal: Cabines d’emmagatzematge PURE a 
l’Ajuntament. Diagrama funcional per aconseguir objectiu RTO (Revovery 
Time Objective) i RPO (Recovery Point Objective) tendent a cero.

Tema 76. Infraestructura tecnològica municipal: Diagrama funcional de la solució de 
gestor de base dades Oracle per l’Ajuntament.

Tema 77. Infraestructura tecnològica municipal: Copies de seguretat. Estratègies, 
metodologies. Snapshots.

Tema 78. Infraestructura tecnològica municipal: Protecció anti-malware basada en la 
solució de kaspersky. Diagrama funcional e interrelació entre mòduls. 
Estratègia bàsica de seguretat.

Tema 79. Infraestructura tecnològica municipal: Protecció perimetral. Esquema 
funcional basada en Firewalls redundants. Proposta ideal de zones 
desmilitzaritzades, exposades e internes.

Tema 80. Infraestructura tecnològica municipal: Plataforma de Virtualització 
VMWare. Concepte i administració bàsica

Tema 81. Infraestructura tecnològica municipal: Plataforma de Virtualització 
VMWare. Creació i Gestió de Maquines Virtuals

Tema 82. Infraestructura tecnològica municipal: Plataforma de Virtualització 
VMWare. Configuració i  Gestió del magatzematge.



Tema 83. Administració Exchange: Descripció dels elements que composen la solució 
i la seva interrelació.

Tema 84. Administració Exchange: Creació de objectes, la seva seguretat.
Tema 85. Entitat col·laboradora de registre T-CAT i Subscriptor. Gestió, rols i funcions
Tema 86. Solucions d’escriptoris virtuals: Citrix Virtual Apps and Desktops. Seguretat.
Tema 87. Solucions d’accés remot: TeamViewer, Anydesk, Citrix, comparacions 
Tema 88. Model de interconnexió de sistemes oberts (OSI) . Descripció succinta del 

set nivells. 
Tema 89. Administració de Servidors d’aplicacions Java: Wildfly. Conceptes bàsics i 

model gràfic.
Tema 90. Sistemes d’Informació Geogràfica: Descripció bàsica de la solució QGIS i  

Administració 

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

Castelldefels, a la data de la signatura electrònica. 

Signat electrònicament el 08/04/2021, 12:17:21

Lourdes Armengol i Aymerich

Ajuntament de Castelldefels

La regidora-delegada de Règim Interior, Salut 

i Consum, Arxiu,  Igualtat i Mem. Democràtica,
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