
 

 

BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECTIU PER A LA 
CONTRACTACIÓ TEMPORAL DE PERSONES DESOCUPADES DINTRE DEL PLA 
EXTRAORDINARI D’OCUPACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL VALLÈS 
2021. 
 
1. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA: 
 
És objecte d’aquesta convocatòria la selecció de diferents perfils professional per a cobrir 
15 llocs de treball a diferents departaments municipals, per a la realització de diversos 
projectes temporals i d’interès social, subvencionats pel propi Ajuntament de Castellar 
del Vallès dins del Pla de reactivació social i econòmica davant la crisi de la COVID-19. 
 
Els llocs de treball objecte de la selecció són els següents: 
 

i. 1 lloc de treball de tècnic/a superior dinamitzador xarxes socials (codi 
convocatòria PLO 2021-1). 

ii. 1 lloc de treball de tècnic/a mitjà/na participació i transparència (codi 
convocatòria PLO 2021-2). 

iii. 2 llocs de treball d’agent/a cívic (codi convocatòria PLO 2021-3). 
iv. 2 llocs de treball d’administratiu/va (codi convocatòria PLO 2021-4). 
v. 1 lloc de treball de tècnic/a auxiliar informàtica (codi convocatòria PLO 2021-

5). 
vi. 6 llocs de treball d’auxiliar administratiu/va (codi convocatòria PLO 2021-6). 
vii. 2 llocs de treball de peó/na (codi convocatòria PLO 2021-7). 
 
2. REQUISITS 
 
2.1. GENERALS: 
 
a) Tenir la nacionalitat espanyola o la dels altres estats 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, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors. També seran 
admesos el cònjuge, els descendents i els descendents del cònjuge tant dels espanyols 
com dels nacionals dels altres estats membres de la Unió Europea o dels estats als quals, 
en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, 
els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors, qualsevol que sigui la seva 
nacionalitat, sempre que els cònjuges no estiguin separats de dret i els descendents 
siguin menors de 21 anys o majors d’aquesta edat però visquin a càrrec dels seus 
progenitors. Els nacional d’altres de la resta d’estats hauran de ser residents amb 
residència legal a Espanya. 
 
b) Haver complert 16 anys i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa. 
 
c) Tenir la capacitat funcional per a l’exercici del lloc de treball.  
 
d) Llengua catalana: el nivell que consta en l’annex per a cada lloc de treball. Els aspirant 
que no acreditin documentalment aquest requisit, hauran de realitzar, la prova que 
determini que es disposa d’aquest nivell. 
 
Les persones que hagin superat una prova de nivell de català del mateix nivell o superior, 
en un procés de selecció convocat per l’Ajuntament de Castellar del Vallès quedaran 
exemptes de realitzar la prova de coneixements de llengua catalana. 
 



 

 

e) Llengua castellana: Els aspirants admesos en el procés selectiu que no tinguin la 
nacionalitat espanyola han d’estar en possessió del diploma DELE (Diploma Español como 
lengua extranjera) nivell superior de coneixements de llengua castellana C2. Les 
persones aspirants que no acreditin el nivell de castellà, seran convocades per tal de 
realitzar una prova de castellà en els termes establerts en l’apartat 7.1.2 d’aquestes 
bases específiques. Les persones que acreditin una nacionalitat d’un país que tingui com 
a llengua oficial el castellà, quedaran exemptes d’acreditar els coneixements de llengua 
castellana. 
 
f) No estar inhabilitat per sentència ferma per a l’exercici de funcions públiques ni haver 
estat separat, per resolució disciplinària ferma, del servei de cap administració pública. 
 
2.2. ESPECÍFICS: 
 
a) Estar inscrit/a com a demandant d’ocupació no ocupat (DONO) al Servei d’Ocupació de 
Catalunya en situació d’atur en recerca de feina. 
 
b) Estar inscrit/a a la borsa de treball del Servei Local d’Ocupació de l’Ajuntament de 
Castellar del Vallès, en situació d’alta (l’Ajuntament ja farà les comprovacions 
necessàries). 
 
c) Titulació: estar en possessió del títol oficial exigit per a cada lloc de treball o superior, 
en el corresponent annex d’aquestes bases. En cas que la titulació esmentada hagi estat 
obtinguda a l’estranger, caldrà que prèviament hagi estat concedida la corresponent 
homologació, o el reconeixement de la titulació per exercir la professió objecte de la 
convocatòria i s’haurà d’aportat el títol acadèmica traduït per intèrpret jurat i el 
document d’equivalència o homologació expedit pel Ministeri d’Educació. 
 
3.- PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS: 
 
3.1. Les persones que desitgin prendre part en aquest procés selectiu hauran de 
presentar una sol·licitud al Registre General de l’Ajuntament. La presentació pot ser 
electrònicament a través de la Seu Electrònica, presencialment al Servei d’Atenció al 
Ciutadà (SAC), al edifici El Mirador, plaça d’EL Mirador, s/núm. , o bé per mitjà de 
qualsevol dels mitjans previstos a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de 
procediment administratiu comú de les administracions publiques, amb la documentació 
següent: 
 
a) Sol·licitud de participació en el procés selectiu signada per la persona aspirant 

(instància que es pot trobar a la pàgina web municipal www.castellarvalles.cat) 
manifestant expressament que reuneix totes les condicions exigides a les bases de la 
convocatòria. 

 
b) Fotocòpia del Document Nacional d’Identitat o NIE, en vigor. 
 
c)  Fotocòpia acreditació de trobar-se inscrit en el Servei d’Ocupació de Catalunya com a 

demandant d’ocupació no ocupat. 
 
d) Fotocòpia de la titulació requerida per cadascun dels llocs de treball oferts. 
 
d) Fotocòpia del certificat acreditatiu del nivell de coneixements de català requerit per 

cadascun dels llocs de treball oferts. 
 



 

 

f)  Currículum. 
 
3.2. Les persones aspirants amb discapacitat podran demanar les adaptacions 
necessàries per a la realització de l’entrevista.  Aquesta petició s’haurà de formular a la 
sol·licitud de participació en el procés selectiu. 
 
3.3. Les sol·licituds es presentaran en el termini de deu dies naturals comptats a partir 
del dia següent al de la publicació de l’anunci al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
4. RELACIÓ DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES:  
 
4.1. Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, l’Alcaldia dictarà una 
resolució en el termini màxim d’una setmana declarant aprovada la relació provisional de 
persones admeses i excloses de cadascun dels llocs de treball convocats. L’esmentada 
resolució es publicarà al tauler d’anuncis de l’ajuntament i a la web municipal. 
 
4.2. Es disposarà d’un termini de tres dies per presentar reclamacions, que es resoldran 
en el termini màxim d’una setmana. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi dictat 
resolució expressa, les reclamacions es consideraran desestimades. 
 
4.3. En cas de no presentar-se reclamacions, la relació de persones admeses i excloses 
es considerarà definitivament aprovada sense que sigui necessari adoptar cap resolució 
en aquest sentit. 
 
4.4. Si s’accepta alguna reclamació, s’esmenarà la relació i es publicarà al tauler 
d’anuncis de l’ajuntament i a la web municipal. 
 
5. TRIBUNAL QUALIFICADOR: 
 
5.1. Els Tribunals Qualificadors estaran formats per 5 persones titulars i el mateix 
nombre de suplents, una de les quals desenvoluparà les funcions de Presidència i una 
altra les de Secretaria. 
 
La composició dels Tribunals es determinarà per resolució de l’Alcaldia en el mateix acte 
d’aprovació de la relació de persones admeses i excloses a la convocatòria i en la 
designació dels seus membres s’estarà a allò que es preveu a l’article 60 del Real decret 
legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la llei de l’estatut 
bàsic de l’empleat públic.  
 
5.2. Els Tribunals no podran constituir-se ni actuar sense l’assistència de les persones 
que desenvolupen les funcions de Presidència i Secretaria, o qui les substitueixi, i 
almenys la majoria simple dels seus membres, siguin titulars o suplents. 
 
5.3. Els Tribunals podran disposar la incorporació a les seves tasques de persones 
assessores especialistes. 
 
També podrà assistir a les reunions dels Tribunals, amb veu però sense vot, una persona 
representant del personal municipal. 
 
5.4.  Quan concorrin les circumstàncies previstes a l’article 23 de la Llei 40/2015, d’1 
d’octubre, de règim jurídic del Sector Públic, els membres de l’òrgan de selecció hauran 
d’abstenir-se d’intervenir-hi i hauran de notificar-ho a l’autoritat que convoqui, i els/les 
aspirants podran recusar-los, d’acord amb l’article 24 de la mateixa llei. 



 

 

 
6. PROCÉS SELECTIU: 
 
6.1 A l’efecte de valoració del concurs i d’orientar el contingut de la prova en l’annex de 
cada convocatòria s’especifiquen les funcions del lloc convocat. 
 
6.2. Els procediments de selecció consistirà de les següents fases, en funció de les 
característiques dels llocs de treball convocats: 
 
i) Coneixements llengua catalana: 
 
Els aspirants hauran d’acreditar, en el moment de presentació de sol·licitud per a prendre 
part en el procés selectiu, el coneixement de la llengua catalana que s’exigeix per a cada 
lloc de treball i que s’especifica en l’annex d’aquestes bases corresponents a cada 
convocatòria. 
 
En el cas que no es pugui acreditar el nivell amb el títol o certificat corresponent, es 
realitzarà una prova de llengua catalana de caràcter obligatori i eliminatori. Les persones 
aspirants seran qualificades com a apte o no apte, quedant aquestes darreres eliminades 
del procés selectiu. 
 
Les persones que hagin superat una prova de nivell de català del mateix nivell o superior, 
en un procés de selecció convocat per l’Ajuntament de Castellar del Vallès quedaran 
exemptes de realitzar la prova de coneixements de llengua catalana. 
 
ii) Prova de coneixements: 
 
En funció de les característiques i funcions dels llocs de treball convocats, la prova de 
coneixements podrà consistir en: 
 

1. Qüestionari amb respostes múltiples de la qual només una resposta serà la 
correcta (prova tipus test). 

2. Prova coneixements teòrica pràctica escrita. 
3. Prova pràctica escrita. 

 
L’exercici es valorarà de 0 a 15 punts i serà necessari obtenir un mínim de 7,5 punts per 
superar-ho.  
 
Una vegada valorada la prova de coneixements de cadascun dels processos de selecció, 
només accediran a la següent fase (entrevista per competències): 
 
- Tècnic/a superior dinamitzador xarxes socials: 5 millors puntuacions prova 
coneixements.  
 
- Tècnic/a mitjà participació i transparència: 5 millors puntuacions prova coneixements. 
 
- Tècnic/a auxiliar informàtica: 5 millors puntuacions prova coneixements. 
 
- Agents cívics: 6 millors puntuacions prova coneixements. 
 
- Administratius: 6 millors puntuacions prova coneixements. 
 
- Auxiliar administratiu: 10 millors puntuacions prova coneixements. 
 



 

 

- Peons: 6 millors puntuacions prova coneixements. 
 
En el cas d’empat a la darrera posició (5ª, 6ª o 10ª posició en funció del procés de 
selecció), passaran a l’entrevista per competències totes aquelles persones empatades en 
aquesta posició. 
 
iii) Entrevista per competències: 
 
Els aspirants que hagin obtingut les millors puntuacions de cadascun dels processos de 
selecció, seran convocats a la realització d’una entrevista per competències, per tal 
d’avaluar comportaments i valorar la seva adequació professional i competencial 
requerida per ocupar cadascun dels llocs de treball convocats. Les competències que es 
valoraran vindran determinades per les característiques dels llocs de treball i que figuren 
relacionades al programa annex.  
 
La prova serà obligatòria i tindrà una valoració de 5 punts. 
 
7. CONTRACTACIÓ DE LES PERSONES SELECCIONADES: 
 
7.1. El resultat final de cada procés selectiu serà la suma de les puntuacions obtingudes 
a les fases definides a l’apartat anterior, en funció dels llocs de treball convocats.  
 
7.2. Acabada la qualificació, el Tribunal qualificador publicarà la relació de les persones 
que hagin superat el procés de selecció per ordre de puntuació i elevarà a l’Alcaldia la 
proposta de persona/es seleccionada/es. En cas d’empat, l’ordre de classificació 
s’establirà en funció de la puntuació obtinguda en la prova de coneixements. 
 
7.3. Els/les aspirants no seleccionats que hagin superat el procés de selecció, quedaran 
en llista d’espera durant el període de vigència del pla d’ocupació.  
 
8. PUBLICITAT: 
 
Les base seran publicades al tauler d’anuncis de l’ajuntament i a la web municipal, 
mentre que la convocatòria es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. La publicitat de tots els actes posteriors del 
procediment es durà a terme al tauler d’anuncis de l’ajuntament i a la web municipal. 
 
9. INCIDÈNCIES: 
 
9.1. La convocatòria i les seves bases i quants actes administratius es derivin d’aquesta i 
de els actuacions del Tribunal, podran ser impugnats per les persones interessades en els 
casos i la forma establerts a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques. 
 
9.2. El Tribunal qualificador està facultat per resoldre els dubtes i les discrepàncies que 
s’originin durant el desenvolupament del procés de selecció.  Les seves decisions 
s’adoptaran en tot cas per majoria simple del vot de les persones presents; en cas de 
produir-se empat, el vot de la persona que ocupi la Presidència serà de qualitat. 
 
10. PROTECCIÓ DE DADES: 
 
Les persones aspirants que vulguin participar en el procés selectiu, amb la formalització i 
presentació de la sol·licitud, donaran el seu consentiment al tractament de les dades de 
caràcter personal que són necessàries per prendre part a la convocatòria i per a la resta 



 

 

de tramitació del procés selectiu, d’acord amb la normativa vigent de protecció de dades 
personals. 
 
Així mateix s'informa a les persones aspirants que les llistes o resolucions de les 
persones aptes que se'n derivin de les diferents fases del procés selectiu seran 
publicades amb nom i cognoms a la pàgina web de l'Ajuntament de Castellar del Vallès 
(www.castellarvalles.cat). 
 
ANNEXOS 
 
 
CODI CONVOCATÒRIA: PLO 2021 - 1 
 
TECNIC/A SUPERIOR DINAMITZADOR DE XARXES SOCIALS 
 
 
i) Requisits específics: 
 

1) Titulació: Títol universitari periodisme, comunicació audiovisual, publicitat i 
relacions públiques o altres titulacions equivalents. 

2) Nivell de coneixement de català: Nivell de suficiència de català (C1) 
 
ii) Condicions de treball:  
 

1) Jornada: Ordinària, de dilluns a divendres, de 13:00 a 19:30 hores; disponibilitats 
caps de setmana, segons necessitats (en cas que no n’hi hagi, la jornada es 
complementaria durant els dies feiners). 

2) Sou brut mensual: 2.376,12 euros bruts mensuals 
3) Durada: Fins al 31/12/2021 (previsió inici juny 2021) 
4) Número llocs de treball: 1 
5) Unitat: Comunicació 
6) Projecte: Implantació d’un nou pla de comunicació digital a l’Ajuntament de 

Castellar del Vallès. Suport en el redisseny i la revisió de continguts del portal web 
municipal per a la seva actualització i la millorar de l’accessibilitat per als usuaris. 

 
iii) Funcions genèriques del lloc de treball: 
 

• Donar suport a la implementació del Pla de Comunicació Digital a l’Ajuntament de 
Castellar del Vallès i a la guia d’usos per a la posada en marxa de nous perfils i 
l’ordenació dels ja existents. 

• Formar part de l’equip que gestiona i dinamitza la comunicació digital 
l’Ajuntament de Castellar del Vallès, donant suport al disseny i planificació de 
l’estratègia de l’organització en aquest àmbit. 

• Assumir la producció, redacció i publicació de continguts per a les xarxes socials 
municipals, d’acord amb la planificació elaborada, i donar suport a tot l’equip de 
community mànagers que gestionen xarxes socials sectorials. 

• Recercar i identificar xarxes socials de nova creació d’interès per a la corporació.  
• Donar suport en la monitorització de les xarxes socials realitzant una escolta 

activa, analitzant-ne els comentaris i aplicant les estratègies pertinents.  
• Incentivar la participació de la comunitat virtual de Castellar del Vallès 
• Donar suport en la gestió online de situacions de crisi 
• Revisar i actualitzar els continguts de la pàgina web municipal amb la intenció de 

millorar-ne l’accessibilitat i usabilitat. 



 

 

• Estructurar la informació dels serveis municipals per facilitar el manteniment de 
continguts del portal web municipal. 

• Col·laborar amb la Regidoria dei Responsabilitat Social en les diferents tasques 
derivades del projecte web. 

 
iv) Prova de coneixements: 
 
Només es realitzarà un exercici consistent en desenvolupar per escrit una o vàries 
preguntes teòrica pràctiques relacionades amb les funcions del lloc de treball. 
 
v) Entrevista competencial: 
 
Competències personals requerides: 
 
- Capacitat comunicativa. 
- Visió global 
- Orientació al ciutadà 
- Iniciativa 
- Flexibilitat /gestió del canvi 
 
 
 
CODI CONVOCATÒRIA: PLO 2021 - 2 
 
TECNIC/A MITJÀ PARTICIPACIÓ I TRANSPARÈNCIA 
 
 
 
i) Requisits específics: 
 

1) Titulació: Títol universitari en grau o diplomat/ada dins de l’àmbit de les ciències 
socials o humanitats. 

2) Nivell de coneixement de català: Nivell de suficiència de català (C1) 
 
ii) Condicions de treball:  
 

1) Jornada: Ordinària, de dilluns a divendres. 
2) Sou brut mensual: 2.085,47 euros bruts mensuals 
3) Durada: Fins al 31/12/2021 (previsió inici juny 2021) 
4) Número llocs de treball: 1 
5) Unitat: Innovació i Gestió del Coneixement 
6) Projecte: Desenvolupar el projecte de l’Oficina de Dades i l’Oficina d’Entitats i 

Voluntariat de Castellar del Vallès. 
 
iii) Funcions genèriques del lloc de treball són les següents: 

• Realitzar el mapeig de la informació pública que l’ajuntament genera en l’activitat 
diària en totes les regidories i la facilitada per ens supramunicipals . 

• Manteniment,  actualització i publicació informació  al portal de transparència i 
dades obertes. 

• Estructurar la informació i elaborar fitxes per a l’observació i seguiment 
permanent de la informació pública. 

• Dinamitzar i executar el projecte de Pressupostos Participatius  



 

 

• Mapeig, manteniment i actualització del Registre Municipal d’Entitats de Castellar 
del Vallès. 

• Gestió de les consultes directes de les entitats del Registre Municipal d’Entitats. 
• Coordinació i gestió per conèixer les necessitats de formacions de les entitats del 

Registre Municipal d’Entitats per establir la nova línia de formació a entitats. 
• Donar suport  a la regidoria en les diferents tasques derivades dels projectes. 

iv) Prova de coneixements: 
 
Només es realitzarà un exercici consistent en desenvolupar per escrit una o vàries 
preguntes teòrica pràctiques relacionades amb les funcions del lloc de treball. 
 
v) Entrevista competencial: 
 
Competències personals requerides: 
 
Competències personals requerides: 
 
- Capacitat comunicativa. 
- Visió global 
- Orientació al ciutadà 
- Iniciativa 
- Planificació i organització 
 
 
 
CODI CONVOCATÒRIA: PLO 2021 - 3 
 
LLOC DE TREBALL: AGENTS CÍVICS 
 
 
 
i) Requisits específics: 
 

1) Titulació: Títol batxiller superior o cicle formatiu de grau superior o equivalent. 
2) Nivell de coneixement de català: Nivell de suficiència de català (C1) 

 
ii) Condicions de treball:  
 

1) Jornada: Tardes (dimarts a divendres) i matins (dissabtes) 
2) Sou brut mensual: 1.650,90 euros bruts mensuals 
3) Durada: Fins al 31/12/2021 (previsió inici juny 2021) 
4) Número llocs de treball: 2 
5) Unitat: Policia Local 
6) Projecte: Realitzar accions d’informació i vigilància al mercat municipal, mercats 

ambulants, espais jocs d’aigua, parcs i jardins, entre d’altres, assegurant el 
compliment de les normes de prevenció per evitar la propagació del covid-19. 
Realitzar accions de divulgació de les diferents mesures de prevenció i contenció 
per fer front la crisi sanitària derivada del covid-19. 

 
iii) Funcions genèriques del lloc de treball són les següents: 
 



 

 

• Realitzar accions d’informació i vigilància al mercat municipal, mercats ambulants, 
espais jocs d’aigua, parcs municipals, col·legis, instituts i equipaments municipals, 
entre d’altres, assegurant el compliment de les normes de prevenció per evitar la 
propagació del covid-19. 

• Divulgar i promoure el civisme entre els usuaris dels espais públics. 
• Realitzar accions de divulgació de les diferents mesures de prevenció i contenció 

per fer front a la crisis sanitària derivada del covid-19. També de campanyes 
públiques afins, per tal que es faci un ús correcte dels drets i deures dels 
ciutadans a la via pública. 

• Amonestar verbalment aquelles conductes incíviques, i de vegades conflictives, i 
posar-se en contacte amb la policia  

• Atenció de queixes i suggeriments. 
• Comunicar a l’administració l’ús deficitari d’equipaments i instal·lacions perquè es 

faci la seva reparació o substitució. 
• I en general, totes aquelles de caràcter similar que els hi siguin atribuïdes. 

 
iv) Prova de coneixements: 
 
Constarà d’un exercici teòric consistent a respondre un qüestionari de 30 preguntes tipus 
test, amb 4 respostes alternatives sobre el contingut dels temes que es relacionen a 
continuació: 
 
1. El municipi: concepte i elements.  
2. Organització de les Corporacions Locals. Òrgans i competències municipals. 
3. Castellar del Vallès (I): característiques físiques, demogràfiques. Principals aspectes 
de la seva història, cultura i festivitats. 
4. Castellar del Vallès (II): principals aspectes urbanístics: carrers, places, mitjans de 
comunicació, ubicació dels equipaments municipals. 
5. Ordenança de convivència i civisme de Castellar del Vallès. 
 
v) Entrevista competencial: 
 
Competències personals requerides: 
 
- Capacitat comunicativa. 
- Autocontrol. 
- Tenir iniciativa / ésser resolutiu 
- Ser empàtic. 
- Orientació al ciutadà. 
 
 
CODI CONVOCATÒRIA: PLO 2021 - 4 
 
ADMINISTRATIUS/VES 
 
 
i) Requisits específics: 
 

1) Titulació: Títol batxiller superior o cicle formatiu de grau superior o equivalent. 
2) Nivell de coneixement de català: Nivell de suficiència de català (C1) 

 
ii) Condicions de treball:  
 



 

 

1) Jornada: Ordinària, de dilluns a divendres 
2) Sou brut mensual: 1.735,83 euros bruts mensuals 
3) Durada: Fins al 31/12/2021 (previsió inici juny 2021) 
4) Número llocs de treball: 2 
5) Unitat: Serveis a les Persones i Habitatge  
6) Projectes: 

 
- Servei a les Persones: Ajut en la gestió documental de les diferents actuacions 
per executar els romanents i/o projectes, derivats de l’execució dels romanents i 
que s’han de realitzar abans del 31 de desembre de 2021; complementar l’arxiu 
físic dels expedients administratius en curs i tancats de tota l’àrea, atenent el gran 
número d’expedients “electrònics” tramitats durant l’any 2020, els quals no estan 
classificats ni degudament arxivats i suport a la gestió documental en la unitat 
d’Atenció Social, entre d’altres, el control i seguiment setmanal dels usuaris/àries 
de Càritas, atenent a la situació econòmica que s’està vivint i on ho ha hagut un 
considerable augment considerable d’usuaris/àries. 

 
- Habitatge: Suport a la tramitació de les ajudes de lloguer a famílies amb pocs 
recursos o en situació de vulnerabilitat econòmic, dins del Pla de xoc per pal·liar 
els efectes del Covid-19. 

 
iii) Funcions genèriques del lloc de treball són les següents: 
 

• Atendre al públic personal o telefònicament resolent aquelles qüestions per les 
que està capacitat/ada, derivant, si s’escau, les consultes als diferents àmbits de 
l’Ajuntament, i facilitant-los la documentació que sol·licitin. 

• Prestar suport administratiu al responsable del servei. 
• Elaboració, tramitació i seguiment dels expedients administratius que es porten 

des de l’àmbit, així com els contractes amb tercers que aquests requereixen. 
• Prestar suport de naturalesa administrativa a les activitats i serveis prestats des 

de l’àmbit. 
• Tramitar administrativament les sol·licituds i altra que arribi al servei. 
• Classificar i arxivar la documentació de l’àmbit. 
• Realitzar tasques administratives fent ús de les aplicacions informàtiques, 

elaborant i mantenint actualitzades les bases de dades donant resposta a les 
necessitats de l’àmbit. 

• Vetllar pel bon funcionament de les dependències informant de les incidències als 
responsables. 

• I d’altres que, amb caràcter general, li siguin atribuïdes segons la seva categoria. 
 
iv) Prova de coneixements: 
 
Constarà d’un exercici teòric consistent a respondre un qüestionari de 30 preguntes tipus 
test, amb 4 respostes alternatives sobre el contingut dels temes que es relacionen a 
continuació: 
 
1. El municipi: concepte i elements.  
2. Organització de les Corporacions Locals. Òrgans i competències municipals. 
3. L’acte administratiu: concepte, elements i classes. La motivació i la forma. El silenci 
administratiu.  
4. L’eficàcia de l’acte administratiu: principis generals. Executivitat de l’acte 
administratiu. La notificació i la publicació. 
5. El procediment administratiu: concepte i principis. El procediment administratiu comú: 
regulació. 



 

 

6. L’estructura del procediment administratiu comú: iniciació, ordenació, instrucció i 
finalització. 
 
La forma de puntuació de l’exercici és la següent: 
 
0,50 punt per resposta correcta 
-0,166 per resposta incorrecta 
0 sense resposta o resposta anul·lada 
 
L’exercici es valorarà de 0 a 15 punts i serà necessari obtenir un mínim de 7,5 punts per 
superar-ho.  
 
v) Entrevista competencial: 
 
Competències personals requerides: 
  
- Iniciativa 
- Planificació i organització 
- Preocupació per l’ordre i la qualitat 
- Flexibilitat i gestió del canvi 
- Relació interpersonal 
 
 
CODI CONVOCATÒRIA: PLO 2021 - 5 
 
TÈCNIC/A AUXILIAR INFORMÀTICA 
 
 
 
i) Requisits específics: 
 

1) Titulació: Títol de Formació Professional segon grau especialitat informàtica del 
CFGS en Administració de Sistemes Informàtics. 

2) Nivell de coneixement de català: Nivell de suficiència de català (C1) 
 
ii) Condicions de treball:  
 

1) Jornada: Ordinària, de dilluns a divendres 
2) Sou brut mensual: 1.813,06 euros bruts mensuals 
3) Durada: Fins al 31/12/2021 (previsió inici juny 2021) 
4) Número llocs de treball: 1 
5) Unitat: Organització i Societat de Coneixement   
6) Projecte: Suport en el redisseny i implantació d’una nova aplicació d’inventari 

d’equipaments informàtics i de software i millora en la gestió de la resolució 
d’incidències als usuaris, amb especia atenció al suport a les persones que 
realitzen treball a distància 

 
ii) Funcions genèriques del lloc de treball són les següents: 
 

• Realitzar operacions periòdiques de manteniment a fi d’assegurar el correcte 
funcionament dels servidors, electrònica de xarxa, electrònica de comunicacions, 
centraleta telefònica: revisar logs i recursos de servidors (capacitat HD, etc.), 



 

 

comprovar el resultat de les operacions de backup, canvis de medis 
d’emmagatzematge, actualitzacions de S.O. 

• Administració d’usuaris i control d’accessos del domini i servidor de correu. 
• Donar suport en cas d’incidència en sistemes, proposant renovacions i ampliacions 

tecnològiques a fi de mantenir o millorar les necessitats establertes. 
• Resoldre incidències de tipus Harware (instal·lació d’ordinadors i software 

informàtic, impressores, telefonia, ...) així com fer d’interlocutor entre 
l’ajuntament i els diferents suports tècnics de proveïdors per tal de resoldre 
problemes de manteniment (garanties, ...) o resolució de les incidències. 

• Gestionar la cessió de l’ús dels materials informàtics (projectors, portàtils, 
pantalles ...). 

• Realitzar i mantenir un inventari de màquines i perifèrics que serveis per conèixer 
l’estat del parc informàtic municipal. 

• Identificar les necessitats específiques de recursos informàtics, proposant les 
compres i reposicions i en cas d’acceptació realitzar la compra. 

• Implantar i facilitar la utilització de paquets i eines informàtiques corporatives. 
• Donar suport tècnic a activitats relacionades amb la realització de nous projectes i 

serveis. 
• I d’altres que, amb caràcter general, li siguin atribuïdes segons la seva categoria. 

 
iv) Prova de coneixements: 
 
Només es realitzarà un exercici consistent en desenvolupar per escrit una o vàries 
preguntes teòrica pràctiques relacionades amb les funcions del lloc de treball. 
 
v) Entrevista competencial: 
 
Competències personals requerides: 
 

- Relació interpersonal  
- Treball en equip 
- Preocupació per l’ordre i la qualitat 
- Iniciativa 

 
 
CODI CONVOCATÒRIA: PLO 2021 - 6 
 
AUXILIARS ADMINISTRATIUS/VES 
 
 
i) Requisits específics: 
 

1) Titulació: Títol de graduat/da en educació secundària, graduat/da escolar, tècnic/a 
corresponent a cicles formatius de grau mitjà tècnic o tècnic/a auxiliar 
corresponent a la formació professional de primer grau o un altre equivalent 
superior. 

2) Nivell de coneixement de català: Nivell de suficiència de català (C1) 
 
ii) Condicions de treball:  
 

1) Jornada: Ordinària, de dilluns a divendres 
2) Sou brut mensual: 1.513,06 euros bruts mensuals 
3) Durada: Fins al 31/12/2021 (previsió inici juny 2021) 



 

 

4) Número llocs de treball: 6 
5) Unitat: Recursos Humans/ Cultura i Esports/ Salut/ Ocupació/ Via Pública/ Medi 

Ambient.   
6) Projectes: 

 
- Recursos Humans: Projecte de digitalització dels expedients del personal de 
l’ajuntament i complementar l’arxiu físic dels expedients administratius en curs i 
tancats de tota la unitat, atenent el gran número d’expedients “electrònics” 
tramitats durant l’any 2020, els quals no estan classificats ni degudament arxivats 

 
- Cultura i Esports: Suport administratiu per atendre els projectes “Castellar ciutat 
circular” i “Castellar ciutat amiga de la gent gran”. 
 
- Salut: Completar l’arxiu i classificació documental de la unitat de Salut Pública, 
atenent als diferents projectes sociosanitaris que s’estan portant a terme: 
Prescripció social, control sanitari i alimentació, etc. 

 
- Ocupació: Suport administratiu al projecte consistent en la millora i actualització 
de les habilitats digitals per a les persones en recerca activa d’ocupació, 
minimitzant la bretxa tecnològica existent, dirigit prioritàriament a col·lectius 
vulnerables i que s’impulsarà des de la unitat administrativa d’Ocupació i 
Formació. 

 
- Via Pública: Projecte: “Arranjament d’espais públics a les urbanitzacions i 
places”, a executar durant el 2021: suport administratiu en el Programa per a la 
gestió d’incidències Línia Verda Smart City (gestió i tramitació de les incidències a 
la Via Pública i als edificis de titularitat municipal). 

 
- Medi Ambient: Suport administratiu Pla d’Acció per a la Transició Ecològica i el 
Canvi Climàtic; suport administratiu al Projecte Castellar Ciutat Circular i suport 
administratiu Revisió de l’Ordenança de Mobilitat, Pla de Mobilitat Urbana, Pla 
d’Accessibilitat. 

 
iii) Funcions genèriques del lloc de treball són les següents: 
 

• Atendre al públic personal i telefònicament resolent aquelles qüestions per les que 
està capacitat/ada, derivant, si s’escau, les consultes als diferents àmbits de 
l’Ajuntament, i facilitant-los la documentació que sol·licitin. 

• Donar suport administratiu als tècnics i altre personal del servei. 
• Gestionar i fer el seguiment dels expedients generats en el servei. 
• Rebre i trametre comunicats, informes, altres dades d’interès amb la resta de 

serveis, àmbits municipals o altres administracions, etc. 
• Elaborar informes de caràcter standar. 
• Classificar i arxivar la documentació de l’àmbit. 
• I d’altres que, amb caràcter general, li siguin atribuïdes segons la seva categoria. 

 
iv) Prova de coneixements: 
 
Constarà d’un exercici teòric consistent a respondre un qüestionari de 30 preguntes tipus 
test, amb 4 respostes alternatives sobre el contingut dels temes que es relacionen a 
continuació: 
 



 

 

1. El coneixement del municipi de Castellar del Vallès: característiques físiques i 
demogràfiques. Principals aspectes urbanístics: carrers, places, mitjans de comunicació i 
ubicació dels equipaments municipals. 
2. El municipi: concepte i elements.  
3. Organització de les Corporacions Locals. Òrgans i competències municipals. 
4. El ciutadà i ciutadana com a titular de drets davant l’Administració. Drets lingüístics. 
Accés a arxius i registres. 
5. Atenció al ciutadà i a la ciutadana. Atenció al ciutadà i a la ciutadana. Atenció integral: 
personal, telefònica, escrita; atenció al públic culturalment divers. Habilitats 
comunicatives. Iniciatives, reclamacions, queixes i peticions. 
6. L’entorn Windows: Word, Excel, Power-Point, Access i Outlook. 
 
La forma de puntuació de l’exercici és la següent: 
 
1 punt per resposta correcta 
-0,166 per resposta incorrecta 
0 sense resposta o resposta anul·lada 
 
L’exercici es valorarà de 0 a 15 punts i serà necessari obtenir un mínim de 7,5 punts per 
superar-ho.  
 
v) Entrevista competencial: 
 
Competències personals requerides: 
  
- Iniciativa 
- Planificació i organització 
- Preocupació per l’ordre i la qualitat 
- Flexibilitat i gestió del canvi 
- Relació interpersonal 
 
 
CODI CONVOCATÒRIA: PLO 2021 - 7 
 
PEONS/ES 
 
 
i) Requisits específics: 
 

1) Titulació: Certificat d’escolaritat o equivalent. 
2) Nivell de coneixement de català: Nivell bàsic de català (A2) 

 
ii) Condicions de treball:  
 

1) Jornada: Ordinària, de dilluns a divendres 
2) Sou brut mensual: 1.378,06 euros bruts mensuals 
3) Durada: Fins al 31/12/2021 (previsió inici juny 2021) 
4) Número llocs de treball: 2 
5) Unitat: Via Pública 
6) Projecte:  Projecte: “Arranjament d’espais públics a les urbanitzacions i places”, a 

executar durant el 2021: Arranjament i millora de la jardineria de les Pistes 
d’Atletisme; enjardinament del parterre de la Ronda Tramuntana amb la cruïlla 



 

 

Carretera de Sentmenat i arranjament de voreres (donar resposta a les diferents 
peticions de veïns dels diferents nuclis de població, urbanitzacions incloses). 

 
iii) Funcions genèriques del lloc de treball són les següents: 
 

• Realitzar tot tipus de tasques de recolzament en els treballs d’obres tant d’edificis 
com a espais públics: 
- Picar les voreres (panots) 
- Descobrir el cablejat elèctric i les canalitzacions de gas i d’aigua. 
- Tallar el quitrà de la calçada, els panots de les voreres i materials diversos. 
- Escombrar les voreres i deixar-les en bones condicions d’ús. 
- Preparar morters, elaborar formigó i estendre’l adequadament, així com abocar 
la vorada a les juntes. 
- Treballs de suport als llocs d’Oficial/a en els interiors d’edificis. 
- Netejar arquetes i tapar forats amb terra o grava. 

• Realitzar tasques de recolzament en l’àmbit de jardineria, com ara: 
- Segar la gespa. 
- Treure males herbes dels espais verds, voreres, etc. 
- Regar els arbres i les plantes de les zones verdes del municipi que s’hagin de 
regar manualment. 
- Desbrossar i netejar parterres, marges de poca consideració i voreres dins del 
nucli urbà. 
- Traslladar materials i diversos estris. 

• Donar suport als Oficials 1ª jardiner/a en els treballs de poda de l’arbrat viari. 
• Plantar arbres i plantes als espais assignats de les zones verdes segons dels 

dedicacions als oficials. 
• Dur a terme tasques de neteja i manteniment als espais verds del municipi 

(places, fonts, etc.). 
• Carregar i descarregar runa i materials diversos (sacs de ciment, tanques, taules i 

cadires, llits, etc). 
• Netejar i desembussar embornals i pous de registre. 
• Col·laborar en el muntatge i desmuntatge de la infraestructura necessària 

(tarimes, trasllat del mobiliari, etc) per al desenvolupament de festes populars i 
altres esdeveniments. 

• Fer servir les eines manuals i mecàniques requerides per al desenvolupament dels 
treballs encomanats, així com tenir cura del seu estat de conservació. 

• I d’altres que, amb caràcter general, li siguin atribuïdes segons la seva categoria. 
 

iv) Prova de coneixements: 
 
Constarà d’un exercici teòric consistent a respondre un qüestionari de 30 preguntes tipus 
test, amb 4 respostes alternatives sobre el contingut dels temes que es relacionen a 
continuació: 
 
1. Nocions bàsiques treballs de sega i desbrossada. 
2. Nocions bàsiques de treballs de magatzem i trasllats. 
3. Coneixements de les tasques de suport a l’oficial per a treball de manteniments 
d’obres. 
4. Eines manuals i eines mecàniques. Coneixements de les eines pròpies dels oficis de 
jardineria, paleteria, trasllats i magatzem. Transports, ús i manteniment bàsic de les 
mateixes. 
5. Coneixements bàsics de seguretat i salut en el treball i prevenció de riscos laborals. 
 
v) Entrevista competencial: 



 

 

 
Competències personals requerides: 
 

- Treball en equip 
- Orientació de servei a la ciutadania  
- Preocupació per ordre i la qualitat 
 

 
 
 
 
 
 
 


