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Personal i Serveis Generals
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Selecció de personal permanent

ANUNCI

La regidora-delegada de Règim Interior, Salut i Consum, Arxiu Municipal, Igualtat i 
Memòria Democràtica de l'Ajuntament, el 21/05/2021, ha dictat la resolució següent:

Atès el decret de l'Alcaldia de data 1 de març de 2012 pel que es disposa com a servei 
prioritari els corresponents en l'àrea de Serveis Territorials en prestar serveis 
essencials per a la ciutadania i imprescindibles pel correcte funcionament de la Ciutat 
de Castelldefels.

Atès l'acord del ple extraordinari d’11 de març de 2021 d'aprovació del pressupost i la 
plantilla de l'exercici 2021 d’aquest Ajuntament.

Atesa la publicació al BOP de Barcelona de data  09/01/2019 i al DOGC número 7784, 
de data 9/01/2019 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 3 
places vacants de Tècnic Mig Arquitecte, escala d'administració especial, subgrup A2 
pel sistema de concurs- oposició lliure i 3 places de Tècnic Mig Enginyer, de les quals 
una s’ha modificat a una plaça de Tècnic Mig Arquitecte, escala d’administració 
especial, segons publicació al BOP de Barcelona de data 16/04/2021 i al DOGC número 
8939, de data 19/04/2021, d’aprovació de l’Oferta Pública d’Ocupació per a l’any 2021 
i modificació parcial de l'OPO 2018 i l'OPO 2019.

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 l’Acord amb la representació sindical de les bases generals ordinàries reguladores 
dels processos de selecció de Personal de l’Ajuntament de Castelldefels i la seva 
posterior aprovació pel ple de 30 d’abril de 2021.

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 les bases específiques per la convocatòria per proveir quatre places 
de Tècnic/a Mitjà/ana Arquitecte tècnic, subgrup A2, de l’escala d’administració 
especial, de la plantilla de funcionaris d’aquest Ajuntament, amb el contingut següent:
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CONVOCATÒRIA QUE HA DE REGIR EL PROCÉS DE SELECCIÓ, MITJANÇANT CONCURS-
OPOSICIÓ, DE QUATRE PLACES DE TÈCNIC/A MITJÀ/ANA ARQUITECTE/A TÈCNIC, 
SUBGRUP A2, DE L'ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, 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 quatre places de tècnic/a 
mitjà/ana arquitecte/a tècnic, 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 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 les RLLT núm. 3.321.00.00.05, 
3.321.00.00.01, 3.321.00.00.02 i 3.322.32.00.03.

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 les 
actualitzacions posteriors de la RLLT o l’Organigrama.

La formació acadèmica exigida és concretada en aquestes bases específiques.

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 número: RLLT núm. 3.321.00.00.05, 
3.321.00.00.01, 3.321.00.00.02 i 3.322.32.00.03, s'efectuarà un cop superat el període 
de prova.

El procés de selecció es realitzarà d’acord amb les presents bases específiques.

BASE 2. CONVOCATÒRIA I PUBLICITAT DE LES BASES.

Aquestes bases, es publicaran a través d’un anunci en el Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona (BOPB) i Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) i de forma 
completa al web municipal. 

De conformitat amb el que estableix l’article 45.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (en endavant, 
LPACAP), la resta de tràmits i d’informació del procés selectiu es faran públics 



únicament a la pàgina web municipal i al tauler d’ofertes de treball de Promoció 
Econòmica (La Guaita) o qualsevol altre mitjà físic de publicitat de la Corporació 
disponible per aquesta finalitat.

BASE 3. CONDICIONS DE LES PERSONES ASPIRANTS

Per prendre part en aquesta convocatòria, les persones aspirants han de complir i 
mantenir els requisits que s’exposen en els paràgrafs següents, abans que finalitzi el 
termini de presentació de sol·licituds.

Aquests requisits s’han d’acreditar en els terminis i de la forma indicada en aquesta 
base.

Tanmateix, l’autoritat convocant pot demanar l’acreditació dels aspectes necessaris en 
qualsevol moment del procés selectiu, podent excloure motivadament un/a candidat/a 
si es detecta que no es compleixen tots els requisits. Per ser admeses en el procés 
selectiu les persones aspirants han de complir els requisits següents:

3.1 Nacionalitat:
*Tenir nacionalitat espanyola o de qualsevol dels països membres de la Unió Europea 
o la dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió 
Europea i ratificats per Espanya, és aplicable la lliure circulació de treballadors.

Independentment de la nacionalitat, també poden ser admesos en aquesta 
convocatòria d’ocupació pública:

- Els cònjuges dels espanyols i dels nacionals d’altres estats membres de la Unió 
Europea si no estan separats de dret;
- Els descendents dels cònjuges dels espanyols i dels nacionals d’altres estats membres 
de la Unió Europea –sempre que els cònjuges no estiguin separats de dret-, si són 
menors de vint-i-un anys o dependents.

És preceptiva la nacionalitat espanyola en aquells llocs de treball que impliquin una 
participació en l’exercici públic o en les funcions que tenen per objecte la salvaguarda 
dels interessos de l’Estat o de les administracions públiques.

3.2 Edat: Haver complert 16 anys i no superar l'edat i no excedir de l’edat l’establerta 
en les bases específiques com a màxima per a l’ingrés en el cos o escala ni superar 
l’edat establerta per a la jubilació forçosa.

3.3 Titulació: Estar en possessió del títol universitari d’Arquitecte/a Tècnic/a.

L’acreditació de la titulació exigible pot ser substituït pel document acreditatiu i vigent 
d’haver abonat la taxa per a la seva expedició.



Per a les titulacions obtingudes a l’estranger es requerirà aportar certificat 
d’equivalència o d’homologació de conformitat amb el que estableix la normativa 
vigent sobre aquesta matèria i s’haurà d’aportar el títol traduït per intèrpret jurat amb 
el reconeixement de la titulació per exercir la professió objecte de la convocatòria. Es 
pot fer consulta a la pàgina web del Ministerio de Educación y Formación Profesional: 
http://www.educacionyfp.gob.es/

3.4. Tenir capacitat funcional per a l'exercici de les places convocades. 

Les persones amb una discapacitat reconeguda seran admeses a la realització de les 
proves sense necessitat d’acreditar les seves condicions psíquiques, físiques i 
sensorials abans que comencin, sens perjudici que, superat el procés selectiu, en 
presentar la documentació per ser nomenades o contractades, hagin d’acreditar, igual 
que la resta de persones aspirants, la seva capacitat per desenvolupar les funcions i 
tasques dels llocs que es convoquen per prestar el servei públic corresponent.

No obstant això, i d’acord amb el Decret 66/1999, de 9 de març, les persones que es 
presentin, i sol·licitin alguna adaptació per realitzar les proves, l’hauran de fer constar 
expressament a la sol·licitud de participació i especificar de quin tipus (temps i/o 
mitjans materials). En aquest cas, també hauran d’aportar la certificació pertinent on 
consti el tipus i grau de disminució.

A aquests efectes, l’òrgan tècnic de selecció decidirà sobre les peticions d’adaptacions 
que s’efectuïn. Amb aquesta finalitat podran demanar un informe sobre la sol·licitud 
d’adaptació als equips de valoració multi professional competents.

3.5. No estar separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les 
administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats 
autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs 
públics per resolució judicial, per accedir al cos o escala de funcionari, o per exercir 
funcions similars a les que desenvolupaven en el cas del personal laboral, del qual hagi 
estat separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d’un altre Estat no ha de trobar-se 
inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o 
equivalent que impedeixi en el seu Estat, en els mateixos termes, accedir a l’ocupació 
pública.

3.6. Acreditar coneixements de nivell de suficiència de català (certificat nivell C1  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.
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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.

BASE 4. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

4.1 .- Lloc i forma de presentació.
Les instàncies s’hauran de presentar al registre general presencial o telemàtic de 
l’ajuntament 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, identificant 
amb claredat la referència de la convocatòria, la signatura de l’aspirant, en el termini 
de 20 dies hàbils (comptadors a partir de l’endemà de la publicació al DOGC), tot i 
que les bases també estaran publicades a la pàgina web de l’Ajuntament 
(www.castelldefels.org).

Juntament amb la instància s’haurà de presentar fotocòpia de:

- DNI
- Títol acadèmic requerit per participar
- Certificació del nivell de català C1 (antic nivell C)
- Currículum vitae 

4.2.- La presentació dels documents acreditatius dels mèrits s’hauran de presentar en 
el moment que es publicarà un cop finalitzada la fase d’oposició i no en el moment de 
la presentació d’instàncies.

Els originals de la documentació es podran requerir en qualsevol moment per part de 
l'òrgan de selecció.

El formulari RRHH001 i RRHH002 i la documentació que acredita els requisits de 
participació, es podrà presentar pels mitjans següents:

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 (Seu electrònica/Tràmits/Oferta Pública 
d’Ocupació) o en el registre electrònic de les administracions públiques relacionades a 
l’article 16.4 a) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment Administratiu Comú 
de les Administracions Públiques (LPACAP) i d´acord al que es disposa a la disposició 
final setena de la Llei 39/2015, d ´1 d´octubre.

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


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.

e) A les oficines d’assistència en matèria de registre.

Quan les instàncies siguin presentades en el Registre General Electrònic d’un altre 
Administració o per correu administratiu, l’aspirant haurà de comunicar-ho de forma 
immediata 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. Se n’exceptuen els 
presentats mitjançant la seu electrònica d’aquest Ajuntament.

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

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

4.3. Els/les aspirants amb discapacitat que desitgin l’adaptació de temps i mitjans per a 
la realització de les proves, o l’adaptació del lloc de treball, han de fer constar aquestes 
circumstàncies a la sol·licitud i aportar un certificat emès per l’equip de valoració multi 
professional competent que indiqui quines són les adaptacions necessàries. En el cas 
que optin per la quota de reserva de persones discapacitades han d'indicar 
expressament a la sol·licitud el grau de discapacitat.

4.4. Per ser admès a les proves selectives n'hi ha prou que els/les aspirants manifestin 
a la sol·licitud que compleixen totes les condicions referides a la base tercera, les quals 
s’hauran d’acreditar posteriorment en finalitzar el procés selectiu.

L’acreditació dels requisits es farà a la presentació de sol·licituds i abans de la 
contractació o nomenament, tenint en compte que la data d’expedició de la 
documentació ha de respectar els terminis establerts als punts anteriors. Si es 
constatés, en qualsevol moment del procés, que la persona no disposa de tots els 
requisits en temps i forma, quedarà exclosa del procés, per la qual cosa perdrà tots els 
drets.

La presentació de la sol·licitud suposa el consentiment al tractament de les dades de 
caràcter personal que són necessàries per prendre part en el procés selectiu i per a la 
resta de la tramitació, d’acord amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.



D’acord amb l’art. 28 de la llei 39/2015, LPACAP, es presumeix que la consulta o 
obtenció és autoritzada per les persones interessades, tret que consti en el 
procediment la seva oposició expressa o que la llei especial aplicable requereixi 
consentiment exprés. Tota la documentació del procés selectiu quedarà sota la 
custòdia de Recursos Humans de l’Ajuntament i no se’n podrà disposar fora d’aquest 
àmbit, excepte en l’exercici del dret de vista de l’expedient i obtenció de còpia dels 
interessats.

BASE 5. ADMISSIÓ DELS/DE LES ASPIRANTS

5.1. Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el president/a de la 
corporació o l'autoritat delegada dictarà una resolució en el termini màxim d'un mes 
en la qual declararà aprovada la llista de persones admeses i excloses.

Aquesta resolució assenyalarà on estan exposades al públic les llistes completes 
certificades dels/de les aspirants admesos/es i exclosos/es, així com el dia, l'hora i el 
lloc de començament de les proves i la composició nominal de l’òrgan de selecció. 
S’assenyalaran les causes d’exclusió dels/de les aspirants.

5.2. Aquesta resolució es publicarà a la pàgina web municipal, i acordarà la composició 
de l’òrgan seleccionador, de les persones assessores i observadores, amb els seus 
respectius suplents, així com la llista de persones candidates. 

De conformitat amb les bones pràctiques de selecció -accés, promoció i provisió- a 
l’Ajuntament de Castelldefels, es farà constar els dos cognoms i el nom de tothom que 
d’una o altra manera, participi en el procés selectiu, a fi de facilitar l’exercici dels drets 
que preveuen els art. 23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del 
Sector Públic (en endavant, LRJSP), sobre abstenció i recusació, Llei de transparència i 
accés a la informació pública i bon govern, i la Llei de protecció de dades, així com 4 
xifres del document nacional d'identificació.

5.3. A partir de l’endemà de la publicació al web municipal de la resolució que aprova 
la llista provisional de persones admeses i excloses, s’inicia un termini de 10 dies hàbils 
a efectes de possibles al·legacions.

Les al·legacions presentades seran resoltes en el termini dels 30 dies hàbils següents a 
la finalització del termini per a la presentació, per l’òrgan que hagi aprovat la llista 
provisional. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi dictat resolució, les 
al·legacions s’entendran desestimades.

Si no s’hi presenten al·legacions o aquestes es desestimen, es considerarà elevada a 
definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses i no caldrà tornar-la a 
publicar. Si s’accepta alguna al·legació, es procedirà a aprovar la llista definitiva de 
persones admeses i excloses amb les esmenes corresponents i es farà pública al web 



municipal. El contingut d’aquesta resolució ha de complir amb allò previst a l’aprovació 
de la llista provisional.

5.4. L'admissió o exclusió dels/de les aspirants es farà tenint en compte allò que 
estableix l'art. 77, apartats 2 i 3 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova 
el Reglament del personal al servei de les entitats locals de Catalunya.

5.5. Als efectes d'admissió es tindran en compte les dades que les persones aspirants 
hagin fet constar a la sol·licitud amb la declaració inclosa (Formulari RRHH0001).

BASE 6. TRIBUNAL QUALIFICADOR

6.1. L’òrgan de selecció és col·legiat i es regula per la secció tercera de la llei 40/2015, 
d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

De conformitat amb l’art. 72 del decret 214/1990 de 30 de juliol, pel qual s’aprova el 
reglament del personal al servei dels ens locals (en endavant RPSEL), el tribunal 
qualificador serà compost per:

 President/a i Secretari/ària del Tribunal Qualificador
 Un vocal designat a proposta de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya.
 Dos vocals funcionari/ària de carrera de la Corporació, llevat que no n'hi hagi 

cap que reuneixi els requisits d'imparcialitat i professionalitat requerits 
legalment, podent-se designar d’altres administracions públiques.

 Un vocal de personal tècnic/a en la matèria, que pot ser o no personal de la 
mateixa entitat local.

La composició tendirà, en la mesura que sigui possible, a la paritat entre home i dona i 
s’haurà d’ajustar als principis d’imparcialitat i professionalitat dels seus membres.

6.2. La designació nominal dels membres, que inclourà la dels respectius suplents, es 
publicarà a la pàgina web de l’Ajuntament.

6.3. El tribunal no pot constituir-se ni actuar sense l'assistència del/de la president/a, 
el/la secretari/ària i almenys la meitat dels seus membres, siguin titulars o suplents.

6.4. El tribunal pot disposar la incorporació a les seves tasques d'assessors/es 
especialistes per a totes o algunes de les proves i encarregar la realització de proves a 
experts en la matèria, essent en aquest cas que com a mínim haurà d’estar present la 
presidència i un vocal del tribunal donant trasllat a la resta del tribunal per a la 
valoració de les proves pel conjunt del Tribunal.

6.5. A l'efecte del que preveu el Decret 161/2002, d'11 de juny, sobre l'acreditació del 
coneixement del català en els processos de selecció de personal i de provisió de Llocs 



de treball de les administracions públiques de Catalunya, l’òrgan competent en 
matèria de política lingüística, a petició de la corporació, nomenarà una persona per tal 
que assessori el tribunal qualificador amb relació a la prova de coneixements de la 
llengua catalana, la qual actuarà amb veu i sense vot.

6.6. L'abstenció i recusació dels membres del tribunal s'ha d'ajustar al que preveuen 
els articles 23 i 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público (en endavant, LRJSP).

6.7 El tribunal està facultat per resoldre els dubtes o les discrepàncies que s'originin 
durant el desenvolupament del procés de selecció.

6.8. No podran formar part del tribunal el personal d’elecció o de designació política, 
els funcionaris interins ni el personal eventual. La pertinença als òrgans selectius serà 
sempre a títol individual, sense que es pugui ostentar en representació o per compte 
de ningú.

6.9. Persones assessores, col·laboradores i observadores.

Els òrgans tècnics de selecció podran acordar, motivadament, la incorporació 
d’especialistes, amb veu i sense vot, per col·laborar en alguna de les proves o exercicis, 
d’acord amb les respectives especialitats tècniques.

La Junta de Personal, o delegat/da de personal en qui delegui, podrà designar 
observador/a, que actuarà a títol personal, amb veu però sense vot, en totes les 
proves o exercicis del procés de selecció, d’acord amb allò disposat en el 
conveni/acord de condicions vigent i codi i annex de bones pràctiques .

Les persones assessores, col·laboradores i observadores estan sotmeses a les mateixes 
responsabilitats que els membres dels òrgans tècnics de selecció.

Base 7 Inici i desenvolupament del procés selectiu

La data prevista d’inici de realització de les proves és el dia 8 de setembre de 2021.

El procediment de selecció serà pel sistema de concurs oposició.
El tribunal garantirà l’anonimat en la realització i posterior correcció de les proves.

7.1. Procediment de selecció: Fase oposició

Constarà de les següents proves de caràcter obligatori: 

a) Prova de coneixements generals i específics (màxim 10 punts)



Aquesta prova constarà d’un únic exercici consistent en un qüestionari tipus test amb 
respostes alternatives, sobre el contingut del temari de l’annex de la present 
convocatòria. La puntuació serà de 0 a 10 punts. Quedaran eliminats els/les aspirants 
que no obtinguin una puntuació igual o superior a 5 punts.

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.

b) Prova de coneixements de la llengua catalana (apte / no apte)

Els aspirants han d’acreditar el coneixements de la llengua catalana, Certificació del 
nivell de català C1 d’acord amb la normativa (antic nivell C). Aquesta acreditació es 
podrà realitzar mitjançant la presentació del certificat del nivell requerit o nivell 
superior, de l’òrgan competent en matèria de Política lingüística, o altre acreditació 
equivalent establerta per la normativa vigent. En el cas que no estiguin en possessió 
del certificat acreditatiu corresponent, l’òrgan seleccionador avaluarà aquests 
coneixements amb una prova específica de llengua catalana. La qualificació d’aquesta 
prova serà d’apte o no apte, essent necessari l’obtenció d’una qualificació d’apte per a 
continuar amb el procés. Els objectius, l’estructura i el contingut de les proves 
responen als criteris establerts per l’òrgan competent en matèria de política lingüística 
de la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya.

Els títols acadèmics d’educació secundària obligatòria, batxillerat, formació 
professional i universitaris no tenen validesa per si mateixos com a documents 
acreditatius de coneixements de llengua catalana. En conseqüència, els candidats han 
d’adjuntar a la sol·licitud un certificat expedit per un institut d’ensenyament secundari 
(IES) públic en què consti, com a mínim, el nivell de competència lingüística que es 
demana en aquesta convocatòria. Queden exempts de presentar el certificat els 
candidats que acreditin que estan en possessió d’un títol universitari (grau, 
llicenciatura...) en què s’imparteix formació específica en la Llengua catalana, com ara 
filologia catalana, traducció i interpretació, etc. (Ordre VCP/491/2009, de 12 de 
novembre (DOGC núm. 5511, de 23.11.09), per la qual es refonen i s'actualitzen els 
títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la 
Direcció General de Política Lingüística, modificada per l’Ordre VCP/233/2010, de 12 
d'abril (DOGC núm. 5610, de 19.04.2010)).

No obstant això, estan exemptes de realitzar la prova de coneixements de català les 
persones aspirants que hagin participat i obtingut plaça en processos anteriors de 
selecció de personal per accedir a l’Ajuntament de Castelldefels en què s'hagués 
establert una prova de català del mateix nivell o superior a l'exigit en la corresponent 
aquesta convocatòria, o bé que hagin superat la prova esmentada en altres processos 



selectius convocats per l’Ajuntament de Castelldefels dins la mateixa oferta pública 
d'ocupació.

c) Prova de coneixements de la llengua castellana (apte / no apte)

Els aspirants que no tinguin nacionalitat espanyola hauran d’acreditar els 
coneixements de castellà equivalent al Certificat d’aptitud en espanyol per a 
estrangers expedit per les escoles oficials d’idiomes.

En el cas de no poder acreditar documentalment la possessió del nivell de castellà 
exigit, l’aspirant haurà de realitzar i superar una prova o exercici de coneixements de 
llengua castellana del mateix nivell que per a l’obtenció del Certificat d’aptitud 
anterior.

La prova s’ha de qualificar d’apte/a - no apte/a, i és necessari obtenir la valoració 
d’apte/a per a poder continuar amb el procés selectiu.

Les proves es faran a càrrec de personal o escola d’idiomes amb habilitació per 
impartir docència (CAP) o per realitzar exàmens oficials.

El certificat de nivell es pot presentar fins al mateix dia de la prova i s'estarà exempt de 
realitzar l'examen. 

No obstant això, estan exemptes de realitzar la prova de coneixements de llengua 
castellana:

a) les persones aspirants que hagin participat i obtingut plaça en convocatòries 
anteriors d’altres administracions públiques de selecció de personal en què hi hagués 
establerta una prova de castellà del mateix nivell o superior a l’exigit en aquesta 
convocatòria.

b) les persones aspirants que hagin superat la prova esmentada en altres processos de 
selecció realitzats per l’Ajuntament anteriors a aquella a què correspon en la present 
convocatòria.

L’òrgan de selecció podrà optar per no realitzar aquesta prova quan el coneixement 
del castellà es pugui comprovar a partir del propi contingut de les proves del procés.

No obstant això, estan exemptes de realitzar la prova de coneixements de llengua 
castellana les persones aspirants que hagin participat i obtingut plaça en processos 
anteriors de selecció de personal per accedir a l’Ajuntament de Castelldefels en què 
s'hagués establert una prova de llengua castellana del mateix nivell o superior a l'exigit 
en la corresponent convocatòria, o bé que hagin superat la prova esmentada en altres 



processos selectius convocats per l’Ajuntament de Castelldefels dins la mateixa oferta 
pública d'ocupació.

d) Prova de caràcter pràctic (màxim 20punts)

Consisteix a donar solució, ja sigui per escrit amb diversos supòsits o preguntes, tipus 
test, oralment o per demostració pràctica, relacionats amb el contingut funcional i 
perfil de les places convocades. 
En la publicació de la convocatòria de la prova es concretarà la metodologia, duració 
aproximada i si durant la realització de la mateixa és podrà disposar o es facilitarà el 
material i mitjans i documentació adient per a la seva realització.

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)*20, essent NC el nombre de respostes correctes, NE el 
nombre de respostes errònies i NP el nombre de preguntes.

En el supòsit de preguntes a desenvolupar per escrit o per demostració pràctica, 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 20 punts.

Aquesta prova es valorarà sobre un màxim de 20 punts. La persona aspirant que no 
obtingui un mínim de 10 punts serà automàticament eliminada del procés selectiu.

e) El resultat final de la fase d'oposició serà la suma de les puntuacions obtingudes en 
el conjunt de les proves de coneixements generals i específics, cas pràctic i  entrevista 
per competències.

f) Només hi haurà una convocatòria per a cada prova i s'exclourà del procés selectiu la 
persona que no hi comparegui, excepte en casos de força major degudament 
acreditats, prèvia sol·licitud de l’interessat i valorats per l’òrgan de selecció. De manera 
excepcional, per la situació de pandèmia actual, el Tribunal valorarà l’establiment d’un 
torn diferenciat dintre de la mateixa convocatòria, sense posar en risc el normal 
desenvolupament del procés de selecció. Tanmateix, en cas d’impossibilitat 
d’assistència a una o alguna de les proves per causa relacionada amb la maternitat, 
l’òrgan de selecció adaptarà els mitjans per a realitzar aquelles proves o bé, si això no 
fos possible, posposarà la data de les proves per a l’aspirant que així ho sol·liciti 
sempre que no hagi conclòs el procés selectiu. La posposició dels exercicis a un 
moment posterior es realitzarà d’acord amb els criteris d’igualtat i proporcionalitat.

g) Una vegada iniciat el procés selectiu, les puntuacions obtingudes pels/per les 
aspirants que hagin superat cadascuna de les proves, juntament amb la data, l'hora i el 
lloc de celebració de l’exercici següent, es publicaran als mitjans electrònics de 



l’Ajuntament on s’hagin publicat les bases al web municipal. Aquests anuncis han de 
fer-se es faran públics almenys amb 48 hores d’antelació al seu començament si es 
tracta de la mateixa prova o de 72 hores si es tracta d’una nova prova.

7.2. Fase de Concurs. (màxim 16 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 es detallen a la present convocatòria 
específica a continuació, que en tot cas hauran d’estar acreditats mitjançant 
l’aportació dels documents originals o de fotocòpies dins del termini de presentació 
publicat.

Els mèrits no acreditats degudament de forma documental no seran tinguts en 
consideració pel Tribunal.

Els mèrits valorables ho són fins a la data de finalització de la presentació d’instàncies i 
d’acord amb el barem que igualment s’indica a continuació.

Consisteix en la valoració dels mèrits acreditats documentalment pels candidats/es, de 
conformitat amb el barem i la forma d’acreditació dels mèrits següent:

a) Experiència professional (màxim de 12 punts.)  

a.1) Per serveis prestats a l’Administració pública en una plaça del mateix grup, escala i 
subescala, A2 Administració especial arquitectura tècnica, desenvolupant en un lloc 
funcions iguals o similar a la plaça convocada fins a un màxim de 12 punts, que es 
puntuen a raó de 2 punts per any complet treballat o proporcional al temps treballat.

a.2) Per serveis prestats a l’empresa privada /sector privat en un lloc d’igual o similar 
categoria i en funcions anàlogues a les de les places a cobrir, Arquitectura tècnica, fins 
a un màxim de 12 punts que es puntuen a raó de 1 punts per any complet treballat o 
proporcional al temps treballat.

Les funcions dels serveis prestats a valorar es concreten a l’annex de les presents bases 
específiques, amb les fitxes de les RLLT de forma genèrica i no limitativa.

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

L'experiència professional en les administracions públiques s'ha d'acreditar mitjançant 
certificació de l’òrgan competent amb indicació expressa de l’escala i subescala o 
categoria professional desenvolupada, funcions, període de temps, règim de dedicació.



L’experiència professional a l’empresa, ja sigui pública o privada s’ha d’acreditar 
mitjançant informe de l’empresa que indiqui la categoria professional i les funcions 
desenvolupades, el període de temps, el règim de dedicació i l'experiència adquirida, 
juntament amb la fotocòpia del/s contracte/s de treball i informe de vida laboral.

L’experiència com a treballador autònom s’acreditarà mitjançant els documents fiscals 
corresponents i aquella altra documentació que mostri la tipologia, el contingut, els 
destinataris, i altres característiques rellevants dels treballs realitzats (visats de 
col·legis professionals amb indicació de períodes d’execució dels treballs, etc)

El períodes de dedicació a temps parcial tindran un coeficient reductor de la puntuació 
assignada anterior proporcional a la jornada complerta.

b) Formació reglada i acadèmica (màxim 2 punts)

Formació reglada i acadèmica complementària i/o superior a la titulació exigida en 
aquestes bases, que sigui rellevant i/o estigui relacionada amb el grup de la plaça i 
annex RLLT, segons la normativa vigent, fins a un màxim de 2 punts.

 Formació d’un Grau o superior : 2 punts
 Màster de 60 crèdits : 1 punts
 Postgrau/Màster 30 crèdits: 0,50 Punts.

L’acreditació dels mèrits acadèmics, només tenen validesa els títols, certificats, 
diplomes i altres documents expedits per organismes oficials i competents en la 
matèria segons normativa vigent.

Els diplomes acreditatius de titulacions acadèmiques poden ser substituïts pel 
documents acreditatius d'haver abonat la taxa acadèmica oficial i vigent establerta per 
a la seva expedició.

c) Formació especialitzada, (màxim 2 punts) 

Per la realització d’accions formatives, en centres públics o privats, directament 
relacionats amb les tasques de la plaça relacionats amb les funcions establertes a 
l’Annex II  d’aquesta convocatòria, el Tribunal atorgarà fins a un màxim de 2 punts.

 Jornades o cursos fins 10 hores………….… 0,20 punts
 Jornades o cursos de 11 a 20 hores……… 0,25 punts
 Jornades o cursos de més de 21 hores…. 0,30 punts



En cap cas estaran els aspirants obligats a presentar documentació o informació que ja 
estigui en poder d’aquest Ajuntament.

En cas d’acreditació insuficient o de dubtes sobre el contingut i abast de determinats 
mèrits, l'òrgan de selecció està facultat per requerir-ne l’esmena o aclariment, amb 
respecte al principi d’igualtat i amb caràcter preferent a la no valoració del mèrit. A 
través de la corresponent publicació s’indicarà el termini d’acreditació i d’esmena dels 
mèrits, essent el termini màxim de 5 dies hàbils.

La puntuació definitiva del concurs serà el resultat de sumar la puntuació de tots els 
mèrits anteriors.

h) Les puntuacions obtingudes per les persones aspirants s'exposaran als mitjans 
electrònics municipals al web municipal.

7.3.- Entrevista i/o proves complementaries per competències (màxim 5 punts)

A càrrec de professionals de la matèria, col·legiats en el Col·legi Oficial de Psicòlegs o 
d’Organisme Públic especialitzat en presència de com a mínim un membre el Tribunal i 
els observadors que es destinin a l’efecte. 

Les proves d’entrevista i/o les complementaries es realitzarà als aspirants finalistes de 
la fase d’oposició i fase de concurs de mèrits ordenats per puntuació, amb opció 
efectiva de quedar dins del nombre de les places convocades.

El Tribunal podrà, de forma optativa, realitzar proves complementaries o 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 d’aquesta prova serà de 5 punts.

Per a la declaració de no apte la fonamentació es basarà en informes tècnics 
d'assessors Psicòleg del Tribunal. Les respectives convocatòries determinaran la 
procedència de la prova.

Cas de realitzar-se aquesta serà gravada a efectes de possibles revisió de l’entrevista. 
El document enregistrat serà eliminat un cop finalitzi  l procés i resti ferm a tots els 
efectes.

La puntuació definitiva del concurs oposició serà el resultat de sumar les puntuacions 
obtingudes en les fases d'oposició, de concurs i entrevista per competències i/o proves 
complementaries. La puntuació definitiva del sistema d’oposició serà la suma de la 



puntuacions obtingues en les proves puntuables i el de l’entrevista per competències o 
proves complementaries de competències.

Per a les entrevistes dels aspirants restants amb motiu d’una oferta corresponent a 
borsa de treball, les entrevistes competencials es realitzaran a càrrec de 
funcionaris/àries de l’àrea de Règim Interior i els observadors que es destinin a 
l’efecte. 

Base 8. Llista de persones aprovades i presentació de documents

8.1. Un cop finalitzada la qualificació dels aspirants, el tribunal farà pública al web 
municipal i al tauler d’ofertes de treball de Promoció Econòmica (La Guaita) la relació 
de persones aprovades per ordre de puntuació final.
 
El nombre de persones aprovades i seleccionades no pot superar el de les places 
convocades, excepte quan expressament s’hagués previst el contrari en la 
convocatòria. 

Contra la llista de persones aprovades es pot interposar recurs d'alçada davant el/la 
president/a de la corporació en el termini i amb l'efecte que estableix la LPACAP.

8.2. En cas d’empat, l’ordre s’establirà atenent, en primer lloc a la persona aspirant 
que hagi obtingut la major puntuació en la fase d’oposició. Si persisteix l’empat, segons 
la puntuació obtinguda en la prova pràctica. Si encara persisteix l'empat, es faculta 
l’òrgan de selecció per ordenar una prova d’aptitud relacionada amb les funcions 
pròpies de les places convocades que determinarà l’aspirant amb millor capacitat.

8.3. Els/les aspirants proposats/des han de presentar als Serveis de Recursos Humans 
de la corporació, en el termini de vint dies hàbils a partir de l'endemà de l'exposició de 
la llista de persones aprovades i sense requeriment previ, els documents acreditatius 
de les condicions de capacitat i dels requisits exigits que es detallen a continuació:

a)Fotocòpia compulsada del DNI o, en cas de no tenir la nacionalitat espanyola, del 
document oficial acreditatiu de la nacionalitat.

b) Els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola, ni la dels altres estats 
membres de la Unió Europea, hauran de presentar la corresponent documentació 
expedida per les autoritats competents que acrediti el vincle de parentiu amb una 
persona de nacionalitat espanyola o d’un estat membre de la Unió Europea. També 
hauran de presentar una declaració jurada o promesa efectuada pel cònjuge en la qual 
aquest manifesti fefaentment que no està separat de dret de l’aspirant.

c) Fotocòpia compulsada del títol exigit per prendre part en la convocatòria o resguard 
d’haver abonat els drets per la seva expedició. En cas de titulacions obtingudes a 



l’estranger s'hi ha d'adjuntar l’ordre ministerial de reconeixement del títol expedit, de 
conformitat amb la normativa reguladora de l’homologació i consolidació de títols i 
estudis estrangers.

d) Declaració de no estar inhabilitat/da per a l’exercici de les funcions públiques ni 
estar separat/da mitjançant expedient disciplinari de qualsevol administració pública.

Els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran d’acreditar, mitjançant 
declaració jurada o promesa, que no estan sotmesos a cap sanció disciplinària o 
condemna penal que els impedeixi l’accés a la funció pública en el seu estat d’origen.

e) Declaració de tenir capacitat funcional per a l’exercici de les places convocades.

f) Declaració de no estar en cap dels supòsits d’incompatibilitat previstos en la 
legislació vigent o declaració que se sol·licitarà l’autorització de compatibilitat o que 
s’exercirà l’opció que preveu l’article 10 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, 
d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat.

g) Acreditació dels altres requisits establerts a les presents bases específiques de la 
convocatòria aportats per l’aspirant, així com dels mèrits aportats.

8.4. Els/les aspirants discapacitats/des que hagin estat proposats/des hauran d'aportar 
un informe de l’equip de valoració multi professional competent que acrediti el tipus i 
grau de discapacitat que presenten, així com la capacitat funcional per al 
desenvolupament de les tasques pròpies de la plaça a proveir.

8.5. Els/les aspirants estaran obligats a aportar documents que siguin requerits per 
Tribunal en qualsevol moment del procés selectiu.

8.6. Els/les aspirants que dins del termini fixat, excepte casos de força major, no 
presentin la documentació, o de l'examen de la qual es comprovi que no compleixen 
algun dels requisits assenyalats en les presents bases específiques, no podran ser 
nomenats.

En aquest cas, com també en el supòsit de renúncia de la persona aspirant proposada, 
el/la president/a del tribunal formularà proposta a favor de la persona aspirant 
aprovada que hagi obtingut la puntuació més alta i tingui cabuda en les places 
convocades com a conseqüència de l'esmentada anul·lació, qui haurà d'aportar la 
documentació abans esmentada.

8.7. Si escau, la documentació que es presenti en llengua estrangera ha d'anar 
acompanyada de la corresponent traducció jurada.



Base 9. Nomenament, Contractació, període de pràctiques/període de prova i presa de 
possessió /contracte de treball.

9.1. Exhaurit el període de presentació de documents, i en el termini d'un mes, el/la 
president/a de la corporació nomenarà funcionaris/àries/ amb establiment del període 
de prova de sis mesos, si s’escau, els/les aspirants proposats/ades pel tribunal. Aquests 
nomenaments/contractes seran notificats a les persones interessades i publicats al 
Butlletí Oficial de la Província.

9.2. Una vegada efectuada aquesta notificació, els/les aspirants nomenats/des han 
d'incorporar-se al servei de la corporació en el moment en què hi siguin requerits/des, 
i en un termini màxim d'un mes des de la data de la notificació del nomenament. En 
aquest moment els serà lliurada una diligència d'inici de prestació de serveis com a 
funcionaris/àries amb període de prova segons l’establert a l’Acord mixt de les 
condicions de treball per als empleats públics de l’Ajuntament de Castelldefels vigent.

9.3. Els/les aspirants que ja haguessin prestat serveis a la Corporació en places de les 
mateixes característiques, nivell i funcions que les convocades podran ser eximits/des 
en tot o en part de la realització del període de prova d’acord amb l’establert a l’Acord 
mixt de les condicions de treball. L’òrgan de govern competent podrà adoptar aquesta 
resolució previ informe del cap de la Unitat de destinació de les places convocades.

9.4. Els/les aspirants que injustificadament no s'incorporin al servei de la corporació 
perdran tots els drets derivats del procés de selecció i del nomenament subsegüent 
com a funcionaris/àries de carrera.
 
9.5. El període de prova que es realitzarà sota la supervisió del cap de la unitat 
administrativa on sigui destinat/da el/la funcionari/ària, amb validació, si s’escau, de la 
Direcció de Règim Interior i/o Cap de Secció de RRHH i tindrà la durada segons 
l’establert a l’Acord mixt de les condicions de l’Ajuntament de Castelldefels.

Si per causes justificades no es pogués completar el període de prova en el termini 
assenyalat, aquest s’ampliarà en proporció al temps que resti fins completar-ho.

9.6. Acabat aquest període, el/a supervisor/a (comandament) emetrà un informe 
sobre la integració i eficiència en el lloc de treball objecte del procés selectiu, valorant 
si els/les aspirants l'han superat satisfactòriament. Els qui el superin seran 
nomenats/des funcionaris/àries de carrera.

En cas contrari seran declarats no aptes per resolució motivada del president/a de la 
corporació, amb tràmit d'audiència previ, i perdran en conseqüència tots els drets al 
nomenament com a funcionaris/àries de carrera.



9.7. El nomenament com a funcionari/ària de carrera serà publicat al Butlletí Oficial de 
la Província. Caldrà fer el jurament o promesa a què fa referència el Decret 359/1986, 
de 4 de desembre, abans de prendre possessió com a funcionari/ària de carrera.

9.8 Sempre que l’òrgan de selecció hagi proposat el nomenament d’igual nombre 
d’aspirants que el de places convocades, quan es produeixin renúncies dels aspirants 
seleccionats abans del seu nomenament, l’òrgan convocant podrà requerir de l’òrgan 
de selecció una relació complementària dels aspirants que segueixin als proposats per 
al seu possible nomenament com a funcionaris de carrera. Aquests aspirants hauran 
de justificar documentalment els requisits d’accés tal com s’indica en les presents 
bases específiques.

9.9. Les previsions de l’apartat anterior també s’aplicaran quan els aspirants que han 
superat el procés selectiu no acreditin que reuneixen els requisits i condicions exigits 
en aquesta convocatòria.

Base 10. Incompatibilitats

En l'exercici de la funció pública atribuïda a la plaça a la qual ha estat destinat/da, serà 
aplicable al/a la funcionari/ària la normativa vigent sobre el règim d'incompatibilitats 
en el sector públic, en compliment de la qual la persona aspirant, abans d'incorporar-
se al servei de la corporació, ha d'efectuar una declaració d'activitats i, si escau, 
sol·licitar la compatibilitat en el formulari que li facilitaran els Serveis de Recursos 
Humans de la corporació, o exercir, altrament, l'opció que preveu l'article 10 de la Llei 
21/1987, de 26 de novembre i l'article 337 del Decret 214/1990.

Base 11. Règim d’impugnacions.

11.1. Les convocatòries i les seves bases, les llistes definitives de persones admeses i 
excloses, els nomenaments com a funcionaris/àries en pràctiques i de carrera i les 
resolucions per les quals es declara no superat el període de prova, poden ser 
impugnats pels/per les interessats/des, mitjançant la interposició de recurs contenciós 
administratiu davant de la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos 
mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació o publicació, sens perjudici del 
recurs potestatiu de revisió que es pot interposar en el termini d'un mes des de la data 
de notificació o publicació de l'acte o resolució davant la presidència de la corporació o 
de l'autoritat en qui hagi delegat.

11.2. Els actes qualificats dels tribunals de selecció (resultat de les proves d’oposició, 
valoració en la fase de concurs i proposta definitiva d’aspirants que han superat el 
procés selectiu) podran ser recorreguts en alçada davant la presidència de la 
corporació o de l'autoritat en qui hagi delegat en el termini d’un mes des que s’hagin 
publicat.



11.3. Els actes de tràmit del tribunal no podran ser objecte de recurs, sense perjudici 
que es puguin interposar reclamacions quan es tracti d’esmenar possibles errors 
materials en la confecció de la llista d’aprovats, errors mecanografiats en la 
transcripció de publicacions, errors aritmètics en les qualificacions o errors observables 
a simple vista. Aquests errors també podran ser corregits d’ofici per l’ òrgan de 
selecció.

11.4. El tribunal està facultat per resoldre els dubtes o les discrepàncies que s'originin 
durant el desenvolupament del procés de selecció.

Disposició addicional Primera

En allò que no estigui previst en aquestes bases, es procedirà segons el que determina 
el Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el reglament del personal al 
servei de les entitats locals, i el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual 
s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a 
Catalunya en matèria de funció pública, i altres disposicions aplicables.

Disposició addicional Segona

Resten en borsa de treball preferent les persones que superin totes les proves i no 
aconsegueixin plaça. Aquesta borsa es gestionarà de forma preferent a les borses 
ordinàries de la mateixa categoria o similar d’acord amb els criteris generals de gestió 
de les borses de treball de l’Ajuntament publicades al web municipal.

Disposició addicional tercera. Remissions normatives.

Les referències efectuades en altres disposicions a les normes de la funció públiques 
s’integrin en les bases anteriors, s’entendran efectuades a les mateixes i s’ajustaran 
allò establert normativament.
................................................................................................................. 

ANNEX I. TEMARI

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. L’organització 
municipal. Concepte, classes d’òrgans.

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

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

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

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

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

Tema 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. 

Tema 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.

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

Tema 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.

Tema 14.- 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 15.- 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 16.- 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 17.- Ordenances i reglaments de les entitats locals. Concepte, elaboració i 
aprovació.



Tema 18.- Pla municipal per a la igualtat d’oportunitats entre dones i homes  a 
Castelldefels. (Disponible al web municipal)

Tema 19.- 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 20.- La selecció del contractista: formes i procediments d'adjudicació.

PART ESPECÍFICA

Tema 1.- Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, refosa de la Llei d’urbanisme, text 
consolidat. Règim urbanístic del sòl. La classificació i la qualificació del sòl. Actuacions 
en sòl urbà. Concepte de solar. Serveis urbanístics bàsics.

Tema 2.- Classes de plans urbanístics. Planejament urbanístic general i Planejament 
urbanístic derivat al municipi de Castelldefels.

Tema 3.- Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità de Barcelona vigents. 
Reglamentació del sòl urbà. Disposicions generals i disposicions  comuns als tipus 
d’ordenació. Règim dels usos, disposicions generals i  reglamentació  dels usos en sòl 
urbà. Zones.

Tema 4.- Ordenances Metropolitanes d’edificació del Pla General Metropolità de 
Barcelona vigents. Condicions d'habitabilitat dels habitatges i d’altres tipus 
d’establiments. Disposicions complementàries sobre l’edificació.

Tema 5.- Llicències urbanístiques a Catalunya. Tipus i característiques. Actes subjectes 
a llicència. Competència, règim jurídic i procediment d’atorgament de llicències 
urbanístiques.
 
Tema 6.- Comunicació prèvia d’obres a Catalunya. Actes subjectes a comunicació 
prèvia. Procediment i comprovacions.

Tema 7.- Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les 
activitats. Règim de llicència ambiental i Comunicació. 

Tema 8.- Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles 
públics i activitats recreatives. Requisits i obligacions que han de complir els 
establiments, els espectacles i les activitats recreatives. Règims d’intervenció.

Tema 9.- Regulació de l’activitat econòmica administrativa a Catalunya. Activitats 
sotmeses al règim de comunicació.



Tema 10.- Condicions mínimes d'habitabilitat dels habitatges. Decret 141/2012, de 30 
d'octubre. Condicions mínimes dels habitatges de nova  construcció i preexistents. 

Tema 11.- Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats i 
edificis. Llei 3/2010, del 18 de febrer. Supòsits sotmesos al control preventiu de 
l'Administració de la Generalitat.

Tema 12.- Condicions de seguretat en cas d’incendi dels edificis. Reial Decret 
314/2006, de 17 de març, Codi tècnic de l'Edificació. Propagació interior i exterior. 

Tema 13.- Condicions de seguretat en cas d’incendi dels edificis. Reial Decret 
314/2006, de 17 de març, Codi tècnic de l'Edificació. Evacuació dels ocupants. 
Instal·lacions de protecció contra incendis.

Tema 14.- Condicions de seguretat en cas d’incendi dels edificis. Reial Decret 
314/2006, de 17 de març, Codi tècnic de l'Edificació. Intervenció dels bombers. 
Resistència al foc de l’estructura.

Tema 15.- Condicions de seguretat d’utilització dels edificis. Reial Decret 314/2006, de 
17 de març, Codi tècnic de l'Edificació. Seguretat d’utilització. Accessibilitat.

Tema 16.- Exigències bàsiques d’Estalvi energètic en l’edificació. Reial Decret 
314/2006, de 17 de març, Codi tècnic de l'Edificació. Contribució solar mínima d’aigua 
calenta sanitària. Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica. 

Tema 17.- Exigències bàsiques de salubritat en l’edificació. Reial Decret 314/2006, de 
17 de març, Codi tècnic de l'Edificació. Recollida i evacuació de residus. Qualitat de 
l’aire interior.

Tema 18.- Requisits de les instal·lacions tèrmiques als edificis. Reglament 
d’instal·lacions tèrmiques en els Edificis. Instruccions tècniques IT1: Disseny i 
dimensionat.

Tema 19.- Protecció contra la  contaminació acústica de les activitats. Llei 16/2002, de 
28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica. Decret 176/2009, de 10 de 
novembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de 
protecció contra la contaminació acústica, i se n'adapten els annexos.

Tema 20.- Deure legal de conservació, d’ús i rehabilitació de l’edificació a Catalunya. 
Deure dels propietaris i de l’Administració. Ordres d’execució i supòsits de ruïna. 
Declaració d’estat ruïnós. Procediment i efectes.



Tema 21.- Protecció de la legalitat urbanística a Catalunya. Competència i 
procediment.  Inspecció urbanística. Ordres de restauració. Infraccions urbanístiques. 
Restauració de la realitat física alterada.

Tema 22.- La Construcció. L'evolvent (façanes i cobertes) i els aïllaments tèrmics i 
acústics. Normativa aplicable i solucions constructives.

Tema 23.- Patologies de les estructures de suport de les edificacions. Classificació, 
solucions constructives i  mètodes de reparació.

Tema 24.- Patologies dels elements de tancament de les edificacions, cobertes i 
façanes. Classificació, solucions constructives i  mètodes de reparació. 

Tema 25.-Disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. Reial 
Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen disposicions mínimes de 
seguretat i de salut en les obres de construcció. L’estudi i els plans de seguretat i salut 
en el treball.

Tema 26.- La Llei d’Ordenació de l’Edificació, L 38/1999, de 5 de novembre.  La direcció 
d’obres. Concepte legal, competències, responsabilitat i tasques de la direcció 
facultativa.

Tema 27.- Els contractes d'obres. Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
sector públic, text consolidat. El projecte d’obres. Supervisió del projecte. Replanteig i 
execució d’obres. Certificacions d’obra. Recepció i termini de garantia.

Tema 28.- Les instal·lacions urbanes, rases i canalitzacions. Normativa d'aplicació. 
Sistemes constructius pels diferents tipus de canalitzacions. Ordenació de serveis al 
subsòl i proteccions entre xarxes dels diferents subministraments públics.

Tema 29.- Les xarxes de clavegueram. Tipologies i sistemes constructius per la recollida 
de les aigües pluvials i residuals. Sistema separatiu de residuals i pluvials. Tipologies i 
sistemes constructius. 

Tema 30.- Instal·lacions d'enllumenat públic. Consideracions generals sobre els 
sistemes d'enllumenat i nivell d'il·luminació segons l'espai públic. Normativa vigent 
relativa a estalvi energètic i contaminació lumínica. 

Tema 31.- Real Decreto 842/2002, el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión 
(REBT). Instal·lacions d'enllumenat exterior. Quadres de protecció, mesura i control. 
Elements basics de les instal·lacions. Proteccions contra contactes directes i indirectes.

Tema 32.- Certificació energètica als Edificis: Normativa, procediment i paràmetres de 
càlcul.



Tema 33.- Supressió de barreres arquitectòniques. Llei 13/2014, de 30 d’octubre,  
d'accessibilitat. Condicions d’accessibilitat dels espais públics urbanitzats. Itinerari 
accessible. Ordre VIV/561/2010: Document tècnic de condicions d’accessibilitat als 
espais públics i urbanitzats.

Tema 34.- Espais urbans. Tipologia. La pavimentació i els nivells de trànsit. Seccions 
típiques de carrers i places. Característiques dels materials. Orden FOM/3460/2003, de 
28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.1-IC "Secciones de firme", de la 
Instrucción de Carreteras.

Tema 35.- Ordenança municipal de Castelldefels reguladora del Consum, la Utilització i 
l'Abocament de les Aigües

Tema 36.- Legionel·la: prevenció i control. Instal·lacions afectades. Normativa 
d'aplicació i protocols d'actuació.

Tema 37.- Instrucció 5.2-IC "Drenatge superficial" FOM/298/2016.

Tema 38.- L’ordenança de civisme i ús de l’espai públic al terme municipal de 
Castelldefels. Contaminació acústica, sorolls i vibracions. Ús i ocupació de la via 
pública.

Tema 39.- Ordenança reguladora del soroll i les vibracions a Castelldefels.  Zonificació 
acústica. Activitats, classificació  i requeriments tècnics. 

Tema 40.- Ordenança municipal de Castelldefels protecció dels espais verds i del 
paisatge urbà. Protecció de l’arbrat a l’espai urbà i als espais verds privats. Espècies 
protegides i condicions de les llicències, tala i compensacions.



ANNEX II:

FITXES RLLT:





























Segon.- Traslladar aquesta resolució a les persones que ocupen interinament les places 
ofertades i convocades, així com a la Junta de Personal, Secció de Personal, Direcció de Règim 
Interior.

Tercer.- Declarar inajornable el procés selectiu sempre que les autoritats sanitàries no 
disposin la suspensió dels processos selectius.     

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

Castelldefels, 20 de maig de 2021
 

Signat electrònicament el 24/05/2021, 12:32:10

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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