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Personal i Serveis Generals
Núm. Exp.: 2021/5201
Selección de personal temporal

ANUNCI

La regidora-delegada de Règim Interior, Salut i Consum, Arxiu Municipal, Igualtat i 
Memòria Democràtica de l'Ajuntament, el 29/04/2021, ha dictat la resolució següent:

Atès la resolució de la regidora-delegada de Règim Interior, Salut i Consum, Arxiu 
Municipal, Igualtat i Memòria Democràtica de l'Ajuntament de data 29/03/2021, 
relativa a l’aprovació de les bases de la convocatòria, amb caràcter d’urgència, 
mitjançant el procediment de concurs-oposició, per a la cobertura de places vacants, 
en règim d’interinitat, i constitució d'una borsa de treball perfil de tècnic/a mitjà/ana 
de sistemes de la informació, subgrup A2, de l’escala d’Administració Especial de la 
plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament de Castelldefels.

Atès que per error material s’ha omès el temari general i que donat les consultes 
efectuades per la ciutadania es fa necessari concretar alguns aspectes de les bases 
específiques per una major claredat i transparència.

En virtut del que disposa l'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de 
Procediment Administratiu Comú de les administracions Públiques, i en ús les facultats 
que la legislació de Règim local vigent atribueix a la Presidència de la Corporació,
 
D I S P O S O :
 
Primer.- Procedir a la correcció de l’omissió de la part general del temari i a efectuar 
els aclariments següents: la prova és de caràcter teòric-pràctic d’acord amb el 
temari/funcions del perfil i en l’experiència professional el tribunal valorarà haver 
prestat serveis professionals, desenvolupant tasques total o parcialment iguals o 
similars en la categoria de tècnic/a mitjà sistemes de la informació o similar. 
Preferentment es valorarà l’experiència en:

 Configuració i  Parametrització d’aplicatius de gestió pública.
 Configuració i  Parametrització d’alguns dels mòduls dels aplicatius 

de recursos humans i  nòmina.

Segon.- Establir com a temari els següents temes:

PART GENERAL:

Tema 1. El procediment administratiu comú de les Administracions Públiques: 
“Títol III. Dels actes administratius” de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas.

https://seu.castelldefels.org/validar


Tema 2. El procediment administratiu comú de les Administracions Públiques: 
“Capítol II. Recursos administratius” de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas.

Tema 3. 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 4. Els ciutadans. Els seus drets davant l’Administració.

PART ESPECÍFICA:

Tema 1. Anàlisis. Enginyeria de requisits. Presa de requisits i seves estratègies.
Anàlisi de requisits. Realització del model conceptual de la solució 
software a partir de la presa de requisits. 

Tema 2. Model de dades de les aplicacions. Model Entitat-Relació. 

Tema 3. Bases de dades. Els sistemes de gestió de bases de dades SGBD. El 
model relacional. Normalització de dades.

Tema 4. Gestor de Bases de Dades. Gestió de les dades corporatives. Sistema 
Gestor de Bases de Dades Oracle 11. Arquitectura bàsica.

Tema 5. Anàlisi i explotació de dades/Bussines intel·ligent. Concepte de Business 
Intelligence. Quadres de comandament. Coneixement basic PowerBI.

Tema 6. Conceptes de programació. Estructures de programació

Tema 7. Programació d’aplicacions d’escriptori. Programació amb Visual Basic 6. 

Tema 8. Programació amb .Net 

Tema 9. Ús de Microsoft Office: Visual Basic for Applications en aplicacions 
d’escriptori. 

Tema 10. Coneixement basic del desenvolupament amb html5 i fulles d’estil. 

Tema 11. Programació d’aplicacions web. Arquitectura de les aplicacions web. 

Tema 12. Factors normatius a tenir en compte en els projectes software en el 
sector públic: Llei Protecció Dades de Caràcter Personal (15/1999), 



Esquema Nacional de Seguretat (decret 3/2010), Llei de signatura 
electrònica (59/2003).

Tema 13. Factors normatius a tenir en compte en els projectes software en el 
sector públic: Esquema Nacional de Seguretat (decret 3/2010).

Tema 14. Factors normatius a tenir en compte en els projectes software en el 
sector públic: nova Llei de Procediment Administratiu (39/2015), nova 
llei de règim jurídic del sector públic (40/2015). 

Tema 15. Administració electrònica. Seus electròniques i Registre electrònic. 

Tema 16. Concepte d’Expedient i Document electrònic. 

Tema 17. Coneixement bàsic dels  Serveis que consorci AOC posa a disposició de 
les administracions locals. 

Tema 18. Seu Electrònica, Carpeta ciutadana i Registre electrònic. Definicions. 
 

Tema 19. Gestor d’Expedients electrònics. Configuració i parametrització. 
Definició Procediments Administratius.

Tema 20. Aplicacions de Gestió de Població.  Configuració i Parametrització. 

Tema 21. Aplicacions  de Gestió tributària. Configuració i parametrització.  

Tema 22. Aplicacions de Gestió de Comptabilitat. Configuració i parametrització. 

Segon.- Publicar aquesta resolució a la pàgina web municipal, sense interrupció del 
termini de presentació d’instàncies.
 

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

Castelldefels, 26 d'abril de 2021
 

Signat electrònicament el 30/04/2021, 11:44:26

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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